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Openingstijden 
havenkantoor: 
  
  
van april t/m september : dagelijks van 8.00 
   tot 17.00 uur 
  
van juli t/m augustus : dagelijks tot 
   21.00 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.
  
 
 

Voorwoord

Wanneer ik met leden van onze Watersport-
vereniging Noord-Beveland spreek zijn ze 
vaak trots op deze vereniging en liggen ze 
al jaren met plezier in de haven. Ook de 
bezoekers van de haven van Colijnsplaat, 
onze passanten, zijn  zeer tevreden. Een 
groot deel van ons succes wordt bepaald 
door de ligging: onze haven ligt op een 
prachtige plaats, in een karakteristiek dorp 
(met bakker en supermarkt!), aan een 
schitterend natuurgebied, het Nationaal 
Park Oosterschelde. Verder vaart men 
voor de Yachtclub graag wat extra mijlen, 
worden de havenmeesters geroemd om 
hun vriendelijkheid en zijn de voorzieningen  
prima op niveau. Maar minstens zo belangrijk 
is dat onze vereniging veel betrokken leden 
kent. Om de vereniging en de haven ook in 
de toekomst een gezellige, veilige, schone 
en comfortabele thuishaven te laten zijn, 
werken havenmeesters en vrijwilligers 
enthousiast samen.

In deze Kinkhoorn, die eenmaal per jaar 
verschijnt als jaarboekje, staat een overzicht 
van de haven en de vereniging. U vindt er 
praktische informatie en leuke verhalen, 
zodat u dit jaar nog meer kunt genieten van 
het lidmaatschap van de WSVNB.

We zien er naar uit om met u dit jaar weer 
veel mooie momenten te beleven op de 
haven en de Oosterschelde! 
Met vriendelijke groet,

Alice Krekt
Secretaris

Clubblad van de Watersportvereniging Noord-Beveland 
   

35e jaargang - jaarboek 2017
Ingeschreven in het verenigingregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr. 40309952 
     
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
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uw specialist in 
navcom-apparatuur

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

www.dekleinedeugniet.info
zaterdag vers biologisch brood

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

en eieren al aanwwezig

voorstraat 26, Colijnsplaat

vrijdag 10 - 12 & 13 - 17 uur
zaterdag 9 - 12 & 13 - 16 uur
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Watersportvereniging Noord-Beveland is een actieve 
vereniging met ca. 740 leden waarvan velen hun 
thuisbasis vinden in onze jachthaven in Colijnsplaat

De haven, centraal gelegen aan het grootste natuurreservaat van Nederland 
“de Oosterschelde”, heeft 550 ligplaatsen voor schepen van 7 tot 20 meter 
lengte. Alle ligplaatsen hebben een zijsteiger tot 2/3 van de lengte van de boot 
en zijn voorzien van een eigen elektra aansluiting van 4, 6, 10 of 16 A. en een 
drinkwatertappunt in de buurt.
Passanten krijgen in onze haven bijna altijd een box toegewezen. Bij binnenkomst 
kan men zich melden op de meldsteiger voor in de haven via een intercom. 
Centraal op de haven staat het clubgebouw met de sanitaire voorzieningen, 
speeltuin voor de kleintjes en in de Yachtclub kan men terecht voor een drankje 
op het terras of aan de bar, een keur aan vis- of vleesgerechten  uit de keuken 
of gewoon genieten van het uitzicht over de Oosterschelde. 
Op het havenkantoor kunt u  was- en droogmunten kopen voor de wasserette en 
fietsen huren voor een tocht over het mooie eiland Noord-Beveland.

Colijnsplaat is een dorp met een karaktervolle Voorstraat met onder lindebomen 
gezellige terrassen, winkeltjes en een supermarkt voor de dagelijkse 
boodschappen. Er zijn verschillende bezienswaardigheden zoals een replica op 
ware grootte van een Romeinse tempel voor de godin Nehalennia, het monument 
“Houe Jongens” stormramp 1953, het monument voor de verdronken dorpen en 
het standbeeld van Johannes de Rijke (waterbouwkundige werken in Japan).

Rondom de haven liggen langs de zeedijken uitgestrekte natuurgebieden in de 
inlagen, kleine ingedijkte poldertjes, waarin mooie wandelingen kunnen worden 
gemaakt. Ook kunt u  op het havenkantoor fietsen huren om het eiland Noord-
Beveland te verkennen. Op Noord-Beveland is een fietsknooppuntensysteem en 
ook voor de wandelaars is er een uitgebreid wandelnetwerk uitgezet. 
Voor gezinnen met kleine kinderen is er een strandje onder de noordelijke 
havendam.

Het varen op de Oosterschelde is genieten van de zon, wind en stroming onder 
invloed van het getij. 
Tussen eb en vloed is het getijverschil zo’n 3 meter. Tijdens de tocht is het goed 
mogelijk dat bruinvissen naast de boot opduiken of dat u zeehonden ziet op de 
droogvallende zandbanken.

Graag tot ziens op onze haven!
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j a c h t h a v e n

Sluisplateau 29
4424 BK  Wemeldinge
T: 0113 62 20 93

Veerhaven 3
4485 PL Kats
T: 0113 60 02 70

Onderscheiden met de Blauwe vlag, een internationaal keurmerk voor waterkwaliteit

www.vdrest.nl

Ligplaatsen Stalling Reparatie Service Onderhoud

Oosterschelde 

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

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

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

U kent de

maar kent u ons al?
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Het bestuur

Even voorstellen:
Maandelijks bespreekt het bestuur het reilen en zeilen van de haven en de 
vereniging. Hoe staat het met de werkzaamheden zoals baggeren, reparaties aan 
de steigers, verbeterplannen zoals betere stroomvoorziening, ontwikkelingen in de 
regio, plannen van de commissies en de besprekingen met de gemeente en andere 
partners? De bestuursleden werken nauw samen en vervangen elkaar waar nodig. 
Twee keer per jaar nodigen we alle leden uit om mee te beslissen over de koers van 
de vereniging tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Dit jaar bestaat het bestuur uit de volgende leden. 

Kees Meijer  - voorzitter
Is bevoegd de vereniging naar buiten toe te vertegenwoordigen, 
leidt het bestuur en de vergaderingen, is verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid, de algemene zaken en is het eerste aanspreekpunt 
voor de gemeente en andere belangrijke partijen in onze omgeving.

Alice Krekt  - secretaris
Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden, het secretariaat 
en het archief, voert communicatie namens de vereniging, houdt 
de ledenlijst bij en beheert de huurcontracten. Met de voorzitter is 
ze contactpersoon voor de Yachtclub, en is ze ondersteunend bij 
personeelsbeleid.

Hans Buijtink – penningmeester 
Is verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van de vereniging, 
zoals het opstellen van de begroting, verwachting resultatenrekening 
en het jaarverslag. Is bovendien verantwoordelijk voor zaken als 
verzekeringen en inkoopprocedure. Hij heeft contact met de accountant 
en belegt de jaarlijkse bijeenkomst met de kascommissie.

Bas Dijkhuizen – havencommissaris
Is verantwoordelijk voor havenindeling en ligplaatsbeheer, baggeren, 
steigeronderhoud, onderhoud gebouwen en terreinen, sanitaire 
voorzieningen en hygiëne,  passanten, veiligheid voor de mens, 
havenbeveiliging, milieu en duurzaamheid.

Peter van der Neste – verenigingscoördinator
Is aanspreekpunt voor de commissies in het bestuur en voor de werving 
van vrijwilligers. Zorgt met de commissies voor de evenwichtige 
spreiding van de activiteiten. De commissies zijn verderop in deze 
Kinkhoorn beschreven. 

Hans Slemmer – havenontwikkelingen
Zorgt voor de toekomstvisie van de haven en heeft samen met de 
voorzitter overleg met betrokken overheden en belanghebbenden 
betreffende de havenontwikkelingen.
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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

Deltastraat 17
4301 RC  Zierikzee
Tel. 0111-416 488

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

• Botenlift tot 30 ton 
• Mastenkraan 
•  Winterstalling in 

moderne loodsen 
of buitenstalling 

•  Onderhoud, 
reparatie en 
renovatie

• Dealer Vetus 



Het havenkantoor

Het havenkantoor bevindt zich centraal op de haven in het clubgebouw op de 
1e verdieping. Hier vandaan heeft de havenmeester een goed overzicht over 
de hele haven en een groot gedeelte van de Oosterschelde ten westen van de 
Zeelandbrug. Met behulp van strategisch opgestelde camera’s kunnen enkele 
slecht zichtbare plekken worden bekeken. 

Een havenbeheer computerprogramma helpt bij het beheer van de ligplaatsen, 
het uitgeven van passantenplaatsen en afrekenen van passantengelden, het 
bijhouden van het ledenbestand en de complete financiële administratie. Dit alles 
is aan elkaar gekoppeld. Een speciale App is beschikbaar waarmee de vaste 
ligplaatshouders hun ligplaats vrij kunnen melden om  zo passanten gastvrij te 
kunnen ontvangen in de tijdelijk vrije box. Ons havenkantoor is het jaar rond 
bemand, in het vaarseizoen van april tot en met september dagelijks van 08.00 
tot 17.00 uur en in het hoogseizoen (juli en augustus) zelfs tot 21.00 uur. In de 
wintermaanden van maandag  t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur en op zondag van 12.00 tot 14.00 uur.

Onder het havenkantoor hebben wij een werkplaats waarin het havenpersoneel 
alles ter beschikking heeft voor de diverse onderhoudswerken. Helemaal aan de 
westzijde van de haven is er binnendijks nog een ruime loods voor berging van 
materialen van onze vereniging. De hoogte van deze loods is noodzakelijk voor 
zomerberging van de kleine cutterzuiger die door het havenpersoneel gebruikt 
wordt om van oktober tot juni de haven op diepte te houden.
Op het kantoor kunt u ook terecht voor fietsverhuur, zowel gewone als elektrische, 
gebruik van wasmachines en drogers en alle mogelijke informatie over de 
activiteiten in de omgeving. 
 

Van links naar rechts: Jaap de Pree, Dick Nonnekes, Petra Gouweleeuw en Bennie Fransen

Op bovenstaande foto ziet u de complete bemanning van het havenkantoor die er 
voor staat u allen een zo prettig mogelijk verblijf te bieden op en rond de haven. 
Loop gerust binnen voor welke vraag dan ook. Als wij u niet kunnen helpen weten 
wij vast wel een andere mogelijke oplossing te bieden. 

Graag tot ziens op de haven!
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Het	  havenkantoor	  
	  
Het	  havenkantoor	  bevindt	  zich	  centraal	  op	  de	  haven	  in	  het	  clubgebouw	  op	  de	  1e	  verdieping.	  Hier	  
vandaan	  heeft	  de	  havenmeester	  een	  goed	  overzicht	  over	  de	  hele	  haven	  en	  een	  groot	  gedeelte	  van	  
de	  Oosterschelde	  ten	  westen	  van	  de	  Zeelandbrug.	  Met	  behulp	  van	  strategisch	  opgestelde	  camera’s	  
kunnen	  enkele	  slecht	  zichtbare	  plekken	  worden	  bekeken.	  	  
	  
Een	  havenbeheer	  computerprogramma	  helpt	  bij	  het	  beheer	  van	  de	  ligplaatsen,	  het	  uitgeven	  van	  
passantenplaatsen	  en	  afrekenen	  van	  passantengelden,	  het	  bijhouden	  van	  het	  ledenbestand	  en	  de	  
complete	  financiële	  administratie.	  Dit	  alles	  is	  aan	  elkaar	  gekoppeld.	  Een	  speciale	  App	  is	  beschikbaar	  
waarmee	  de	  vaste	  ligplaatshouders	  hun	  ligplaats	  vrij	  kunnen	  melden	  om	  	  zo	  passanten	  gastvrij	  te	  
kunnen	  ontvangen	  in	  de	  tijdelijk	  vrije	  box.	  Ons	  havenkantoor	  is	  het	  jaar	  rond	  bemand,	  in	  het	  
vaarseizoen	  van	  april	  tot	  en	  met	  september	  dagelijks	  van	  08.00	  tot	  17.00	  uur	  en	  in	  het	  hoogseizoen	  
(juli	  en	  augustus)	  zelfs	  tot	  21.00	  uur.	  In	  de	  wintermaanden	  van	  maandag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  08.00	  tot	  
17.00	  uur,	  zaterdag	  van	  11.00	  tot	  15.00	  uur	  en	  op	  zondag	  van	  12.00	  tot	  14.00	  uur.	  
	  
Onder	  het	  havenkantoor	  hebben	  wij	  een	  werkplaats	  waarin	  het	  havenpersoneel	  alles	  ter	  beschikking	  
heeft	  voor	  de	  diverse	  onderhoudswerken.	  Helemaal	  aan	  de	  westzijde	  van	  de	  haven	  is	  er	  binnendijks	  
nog	  een	  ruime	  loods	  voor	  berging	  van	  materialen	  van	  onze	  vereniging.	  De	  hoogte	  van	  deze	  loods	  is	  
noodzakelijk	  voor	  zomerberging	  van	  de	  kleine	  cutterzuiger	  die	  door	  het	  havenpersoneel	  gebruikt	  
wordt	  om	  van	  oktober	  tot	  juni	  de	  haven	  op	  diepte	  te	  houden.	  
	  
Op	  het	  kantoor	  kunt	  u	  ook	  terecht	  voor	  fietsverhuur,	  zowel	  gewone	  als	  elektrische,	  gebruik	  van	  
wasmachines	  en	  drogers	  en	  alle	  mogelijke	  informatie	  over	  de	  activiteiten	  in	  de	  omgeving.	  	  

	  
Van	  links	  naar	  rechts:	  Jaap	  de	  Pree,	  Dick	  Nonnekes,	  Petra	  Gouweleeuw	  en	  Bennie	  Fransen	  
	  
Op	  bovenstaande	  foto	  ziet	  u	  de	  complete	  bemanning	  van	  het	  havenkantoor	  die	  er	  voor	  staat	  u	  allen	  
een	  zo	  prettig	  mogelijk	  verblijf	  te	  bieden	  op	  en	  rond	  de	  haven.	  Loop	  gerust	  binnen	  voor	  welke	  vraag	  
dan	  ook.	  Als	  wij	  u	  niet	  kunnen	  helpen	  weten	  wij	  vast	  wel	  een	  andere	  mogelijke	  oplossing	  te	  bieden.	  	  
	  
Graag	  tot	  ziens	  op	  de	  haven!	  
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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



De evenementencommissie
Wat organiseert de evenementencommissie zoal?
 
Openingstocht/borrel aangeboden door het bestuur 
In het voorjaar een korte dagtrip voor zeil- en motorboten naar een naburige 
haven waar we een door de vereniging aangeboden lunch nuttigen. Om 16.00 uur 
wordt er in de Yachtclub, ook voor hen die niet hebben meegevaren, een drankje 
aangeboden (door de vereniging) om samen met de voorzitter te toasten op het 
nieuwe seizoen.

Pinkstertocht
Een driedaagse tocht, telkens naar een nieuwe bestemming, voor zeil- en 
motorboten. Op zaterdag vertrek naar de desbetreffende haven met als afsluiting  
een steigerborrel aangeboden door de vereniging. Op zondag trachten we 
een educatieve uitstap te regelen en ’s avonds, wie er graag bij wil zijn, een 
gezamenlijk diner. Op maandag de terugtocht naar onze haven, waar we na 
aankomst bij Kees onze ervaringen kunnen delen.
      
Clubweekend
Het jaarlijks terugkerende clubfeest, telkens het eerste weekend van september, 
waar alle commissies de handen in elkaar slaan om er voor iedereen: vissers, 
zeilers, wedstrijdzeilers, motorbootliefhebbers en niet te vergeten onze toekomst, 
de jeugd  een onvergetelijk weekend van te maken.
Dit betekent dan alle hens aan dek. Voor het havengebouw installeren we een grote 
tent waar alle commissies gebruik van maken. Wij, de evenementencommissie 
(een internationale groep van Nederlanders, Duitsers en Belgen met hun dames), 
zorgen voor het culinaire, een diner, het dansfeest tot in de late uurtjes en op 
zondag het door de vereniging gratis aangeboden ontbijt.

Helpende handen       
De evenementencommissie is steeds op zoek naar helpende handen tijdens het 
clubweekend en dat hoeft zeker niet het hele weekend te zijn. Er zijn vele kleine 
klussen waar je ons een dienst mee bewijst.
Wil je je  aansluiten bij de commissie dan ben je meer dan welkom. Met een 
mailtje naar daems.bob@skynet is dat zo geregeld.
  
Sluitingstocht
Wanneer?? Steeds het laatste weekend van september. Waarheen?? Naar een 
haven in de Zeeuwse delta. Voor wie?? Voor zeil- en motorboten.
Als allen zijn aangekomen in de gasthaven nodigt de vereniging jullie uit voor 
een heuse steigerborrel met hapjes. ’s Avonds is er voor wie wil een gezamenlijk 
diner. Op zondag vertrekt ieder in zijn eigen tempo terug naar de haven en wie 
wil kan bij Kees terecht voor een gezamenlijke afsluiting.

Rolling steigerdiner
Zeilers, vissers, motorbootvaarders, we liggen vaak aan dezelfde steiger maar 
kennen we elkaar ook? Dit is een evenement om de leden dichter bij elkaar te 
brengen.
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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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Hoe werkt het? Via loting gaan we onder de deelnemers bepalen welk gerecht 
van een driegangen menu de schipper gaat maken, via loting gaan we ook 
bepalen wie bij wie van dit gerecht gaat smullen en zo rouleren van de ene boot 
naar de andere zonder dat de schipper weet wie er bij hem aan boord komen 
smullen.

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

Lezingen, cursussen, workshops  
Graag willen we aan de noden van onze leden om een lezing, cursus of workshop 
te organiseren voldoen. Graag hadden we dan ook van jullie enige feedback wat 
er bij jullie leeft. Wil je zelf wat organiseren onder de vleugels van de EVC dan kan 
dat ook. Samen werken we dan uit wat wel en niet mogelijk is. 
  
Bokkenrijdersrace/-tocht 
Steeds met Hemelvaart en steeds met als doel de “overkant”.
Voor wie?? Zowel voor de toerzeiler als de meer competitief ingestelde zeiler.  
Op woensdagavond bepalen we samen aan de hand van de weersverwachting 
wat er haalbaar is, om dan op donderdag in de vroege ochtend de trossen los te 
gooien, mits het weer het toelaat, richting Engeland.
Er zijn twee groepen: zij die willen “racen” voor de Bokkenrijderswisselbeker en 
zij die willen toeren. Op vrijdagavond hebben we in de haven van aankomst het 
Bokkenrijdersdiner en op zaterdag zeilen we terug richting Colijnsplaat. Zondag 
in de late namiddag hebben we bij Kees de Bokkenrijders BBQ en tevens de 
uitreiking van de wisselbeker en het verloten van de prijzentafel, met een waarde 
rond de E 1000,00, waar iedere deelnemer die terug in Colijnsplaat aankomt, 
ongeacht of hij toer of wedstrijd gevaren heeft, kans maakt op de hoofdprijs.
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Kats - Zeeland
Lion Sails

Met onze zeilen vaart u
vooraan in kwaliteit

kwaliteitszeilengemaaktin Nederland

w w w . l i o n s a i l s . n lTelefoon: 0113 - 600 291  
E-mail: info@lionsails.nl

Zeilmakerij Lion Sails Holland BV
Veerhaven 1 b
4485 PL Kats

NIJSSE ASSURANTIËN BV

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

Verzekeringen

     Hypotheken

   Pensioenen
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De jeugdcommissie

Jeugdzeilen op zondag
Ook in 2017 zijn er zeillessen voor de kinderen. Op zondag 26 maart start het 
jeugdzeilen met de gezellige en leerzame zwembadles. Alle optimisten en de 
kinderen gaan dan te water in het zwembad in Goes. De andere zeillessen vinden 
plaats op zondagen in en rond de haven van Colijnsplaat. De data zijn 2 april, 9 
april, 23 april, 14 mei, 21 mei en 28 mei (deze data staan ook op onze jaarkalender 
en website).

De kinderen moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma en minstens 6 jaar 
oud zijn (Nl= groep 3 & Vl=1ste leerjaar). De begeleiders van de eerste groep 
kunnen echter oordelen dat een kind nog fysiek of mentaal te jong is en vragen 
aan de ouders om een jaartje te wachten. Belangrijk is dat de kinderen er zin in 
hebben. Kinderen dwingen tot zeilles door gedreven watersporters is meestal 
niet succesvol. De maximum leeftijd is 14 jaar of het ogenblik dat een optimist 
te klein is.

De deelname in de kosten bedraagt E 25,00 Aanmelden kan op de website van 
de vereniging. De zeillessen starten stipt om 10.00 uur. Wij stoppen omstreeks 
12.00 uur. 
Wij verwachten dat alle bootjes dan opgetuigd klaar liggen (met uitzondering van 
groep C op de eerste dag). Om 09.30 uur is reeds een lid van de jeugdcommissie 
aanwezig en kan het optuigen beginnen. Op de steigers hebben wij ook graag wat 
ouders om de boten in het water te leggen. Als de training afgelopen is vinden wij 
het leuk als de volwassen handen aanwezig zijn om de boten weer in de rekken 
te leggen.

Op de rekken aan de oostzijde van de trap vinden twee groepen hun boten:
Groep C (de allerkleinsten) heeft de beschikking over de witte clubboten.                  
Al deze boten hebben gekleurde (slurf)zeilen. De roeren zijn niet voorzien van een 
helmstokverlenger.

Groep B heeft de beschikking over de gekleurde clubboten. Al deze boten 
hebben witte (slurf)zeilen.

Op het rek aan de westzijde van de trap zijn alleen de boten van groep A terug 
te vinden. Deze groep heeft de beschikking over de daar aanwezige clubboten. 
Van deze kinderen verwachten wij dat ze zelfstandig instaan voor het optuigen 
van hun Optimist. Ouders helpen niet !!!!! Alleen voor het te water laten zijn de 
volwassen handen welkom.

Alhoewel de vereniging over 14 optimisten beschikt, zijn er te weinig voor groep A. 
Graag wil ik een oproep doen aan de ouders om ook zelf een optimist aan te 
schaffen. Bij diverse watersportwinkels rond het Veerse Meer worden regelmatig 
2de hands optimisten aangeboden. 
‘Eigenaarsboten’ worden langs de juiste zijde van de trap gelegd en samen met 
de clubboten te water gelaten (en omgekeerd). 
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Even  een boompje opzetten rond de zeilkledij. Onze lessen starten in april en 
dan is het nog koud op het water (zelfs na een zachte winter).  Daarom enige 
aandachtspunten:
Op het water is warme kledij zeker geen luxe.
•  Een goed zeilpak (zowel broek als vest). Wij zien veel te veel kinderen zonder 

aangepaste kledij in de boot. Vermits het niet droog blijft in een optimist zitten 
wij in april snel met zeilertjes die te veel nat en kou ervaren en er geen zin 
meer in hebben. Alternatief is een pak van neopreen. Draag dan wel een short 
(korte broek) over je pak, dit om te voorkomen dat de neopreen te snel slijt.

•  Schoentjes van neopreen zoals surfers en duikers gebruiken. Deze zijn 
handiger dan gummi laarzen in een kleine boot en blijven warm zelf als ze nat 
zijn. Wel na gebruik goed spoelen in zoet water, anders gaan ze behoorlijk 
stinken.

•  Zwemvest (geen opblaasbare).
•  Brildragers bevestigen een touwtje aan hun bril!
•  Reservekledij, douchegel en een grote handdoek voor wanneer de zeiler een 

zwemmer wordt.



18

 

 
Reserveer nu alvast de data 

inschrijven via 
www.deltaweekend.nl 

Colijnsplaat 
23 t/m 25 juni 2017  

DELTAWEEKEND 

Wedstrijdzeilen  
zoals bedoeld! 

Wij zetten alle zeilen bij...

www.pietersmedia.nl 

Voorstraat 5 • 4503 BH Groede
[t] 0117 - 37 71 70

Livingstoneweg 5b • 4462 GL Goes  
[t] 0113 - 27 15 00 (vh. Jumbo-Offset)

[e] info@pietersmedia.nl

Pieters Media is 
Online en offline communicatie;
Complete ontzorging in al uw uitingen;
Werkt zeer klantgericht;
Een helder advies;
Alles op het gebied van print, web en design.



Familieweekend
Op 10 en 11 juni is er het familieweekend op de Omloop aan het Veerse Meer. 
Dit is een jaarlijks terugkomend weekend met een centraal thema en heel veel 
activiteiten voor kinderen. 

Zaterdag verzamelen wij omstreeks 10.00 uur voor de jachthaven van 
Wolphaartsdijk. Wie wil kan vrijdagavond reeds tot daar varen (bij de WSVW). Wij 
zorgen voor de ligplaats (wel vooraf en ter plaatse aan ons melden). In konvooi en 
met vlag en wimpel varen wij dan tot het recreatie-eiland ‘de Omloop’. Afspraak 
is aldaar rond 12.00 uur aankomen.

Het is de bedoeling dat ieder jacht een optimist (+ toebehoren) mee neemt. Dat 
kan een eigen boot zijn, of een clubboot. 
Voor wie niet met de boot kan komen is er een alternatief. Je kan met de wagen 
tot de kanohaven ‘de Piet’ rijden. Even je mobiel of gsm nemen en wij pikken je 
met de RIB op.

Ter plekke doen wij heel wat activiteiten. 
Wij starten met pannenkoeken 
bakken, gevolgd door onder 
meer spelactiviteiten, zeil-
wedstrijd, BBQ, kampvuur en 
een nachtzoektocht.  Zondag-
morgen, na het moeizame 
opstaan van tieners en 
volwassenen, is er puin 
ruimen, brevetuitreiking en 
slot. Nadien varen wij terug 
naar Colijnsplaat.
Inschrijven verloopt via 
waggel.sy@gmail.com

Najaar
Gedurende het clubweekend 
werken wij zaterdag naast de 
gebruikelijke pannenkoeken 
en broodjes bakken ook 
nog diverse activiteiten 
voor de kinderen uit. Op 
zondag hebben wij dan de 
jaarlijkse zeilwedstrijd om de 
letterventjes en de grootste 
clubbeker. Het seizoen 
sluiten wij af met een extra 
activiteit voor de jeugd uit 
groep A en B op zondag 10 
september.
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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  
 



Jeugdzeilen in Colijnsplaat
Door Joris Krämer (15 jaar)

Dit jaar vaar ik mee met de Goofies winterwedstrijden op de Aldebaran. Dat is 
heel leuk. Het is gezellig en we zijn natuurlijk ook super fanatiek. Hoe ik daar ben 
gekomen ga ik jullie vertellen. Van mijn ouders heb ik het zeilersbloed gekregen. 
Mijn moeder komt uit een Friese zeilersfamilie en zeilde van jongs af aan. Mijn 
vader is geboren in Noord-Brabant en had voordat hij mijn moeder leerde kennen 
nog nooit gezeild. Mijn moeder heeft het hem geleerd; iedereen kan leren zeilen. 

Sinds ik mij kan herinneren zijn wij lid van de WSVNB en gaan we elk weekend 
naar de boot in Colijnplaat. Op een gegeven moment schreef mijn moeder mij 
in voor de zeilles in de optimist. Ik had daar eerst niet zo veel zin in. Maar toen 
ik begon was het toch erg leuk. Ik heb daar uiteindelijk zes jaar les gehad. De 
basis van het zeilen heb ik daar geleerd en bovendien heb ik veel andere kinderen 
leren kennen. Ik ben ermee gestopt omdat ik te groot werd voor de optimist. De 
lessen beginnen met een zwembadles. Ik dacht dat er in dat zwembad allemaal 
windturbines stonden om dan te leren zeilen. Maar dat was wel anders. We 
moesten vooral leren omslaan en weer rechtop komen met de boot. Daarna 
begonnen de echte lessen in de haven. Het eerste jaar zat ik in groep C, dat is de 
beginnersgroep. Dan zeil je elke zondag in de haven met sterke boten met dikke 
stootranden. Toen ik de zeiltechnieken beter begon te beheersen mocht ik naar 
groep B, in de vissershaven. En je raadt het al, toen ik nog weer wat beter kon 
zeilen, kwam ik in groep A. Deze groep krijgt eigenlijk altijd op de Oosterschelde 
les.  

Een CWO diploma kun je niet halen bij de WSVNB. Mijn CWO diploma’s heb 
ik in mijn woonplaats Rotterdam bij De Maas gehaald. Op de Kralingse Plas 
heb ik in optimist en cadet gezeild. Aan het eind van de zeillessen was er het 
familieweekend. Dan gaan alle deelnemers met hun boten naar een eiland op het 
Veerse Meer: de Omloop. Daar maken we een kampvuur, spelen we spelletjes en 
zeilen we wedstrijdjes. Het is heel gezellig en iedereen krijgt de volgende ochtend 
een diploma. Iedereen van de vereniging is welkom, je hoeft geen zeilles te 
hebben of kind te zijn. Tijdens het clubweekend zijn de clubkampioenschappen. 
Er is een prijs voor iedereen die meedoet en de winnaar van groep A is jeugd 
clubkampioen en krijgt een enorme beker. Ik heb twee keer de beker gewonnen! 
Mijn ouders wilden de beker daarna graag weer kwijt, maar toen won mijn 
broertje hem… Er zijn regiowedstrijden (Deltacombi wedstrijden), die ook één 
keer per jaar in Colijnsplaat worden gehouden. Daar kun je ook aan mee doen. 
Er zijn daar allemaal kinderen die heel fanatiek zijn, maar toch heb ik twee keer 
de eerste prijs gehaald in mijn groep. Dat kwam vast ook doordat ik het water en 
de stroming beter kende.

Er is nog veel meer te vertellen over het zeilen! Daarvoor kun je even op de 
zondagochtenden van 10 tot 12 uur langslopen, want daar help ik met het geven 
van de zeillessen. Bij Bruno Cromphout, de voorzitter van de jeugdcommissie, 
kun je ook altijd terecht met vragen. 
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De wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie bestaat uit:
Kees van der Vaart, Hans Buijtink, Lida Buijtink, Johan Bol, Erik-Jan de Ridder, 
Norbert Burkert

Goofies 2016-2017
Van deze winterwedstrijdserie zijn op dit moment (januari 2017) 4 wedstrijden 
met succes voltooid. De problemen zaten tot nu voor de deelnemers niet zo zeer 
in “kan ik wel zeilen” als in “hoe kom ik in Colijnsplaat”.  In januari was er op de 
wal code rood en oranje afgegeven met gladheid en beperkt zicht. Maar eenmaal 
varend waren er voor de deelnemers minder problemen. Er was een mooie baan, 
het weer was redelijk (koud) en na afloop was er de gebruikelijke aftersail.  Een 
geslaagde wedstrijd.

Delta combi 2016
Op zondag  29 mei werd op de Oosterschelde voor Colijnsplaat de jeugdwedstrijd 
voor Optimisten, Splash en “overige boten” gevaren in de serie van de Zeeuwse 
Deltacombi. Met een ander startschip, de Fanaal,  met een gastvrije en kundige 
bemanning en een startcomité onder leiding van een nieuwe wedstrijd- en 
startleider: Lida Buytink. Er was een mooi aantal deelnemers dat een prima serie 
van 4 wedstijden kon varen met broodjes op het water en na afloop kroketten van 
de Yachtclub. De zeilers waren tevreden en het comité ook.

Wedstrijden 2017
In deze Kinkhoorn staan de actuele gegevens van dit moment. Er kan natuurlijk 
in de loop van het jaar nog iets veranderen. Kijk daarom altijd voor de laatste 
gegevens op de site van de vereniging: www.wsvnb.nl. Voor de meeste 
wedstrijden kunt u via de site ook inschrijven en er wordt naar gestreefd dat u 
voor deelname zelfs kunt betalen via de site. 

Deltacombi
De jeugdwedstrijd in Colijnsplaat in de reeks van de Deltacombi Zeeland 2017 
staat dit jaar gepland op 7 mei. Daarmee wordt dit jaar door de WSVNB de 
spits afgebeten voor deze serie. De wedstrijd maakt deel uit van een serie van               
9 jeugdwedstrijden op de Zeeuwse wateren. We kunnen bij deze wedstrijd vrijwel 
altijd hulp gebruiken: aan de wal of op een rib en soms ook op het startschip. 
Nadere bijzonderheden en informatie over alle Deltacombi wedstrijden, dus ook 
die van andere verenigingen op www.deltacombi.nl.

Bokkenrijdersrace
De toer-/ wedstrijd tocht naar Engeland staat gepland voor het Hemelvaartweekend 
van 25 tot 28 mei. Voor nadere bijzonderheden raadpleeg de site www.wsvnb.nl 

Deltaweekend
Na de succesvolle editie van vorig jaar vanuit Zierikzee,  wordt het Deltaweekend 
dit jaar vanuit Colijnsplaat gevaren op 23 t/m 25 juni. Voor ons dus een echte 
thuiswedstrijd en een heleboel werk en georganiseer voor de stichting Deltaweek 
en de WSVNB. Het wordt het eerste Deltaweekend vanuit Colijnsplaat dus 
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iedereen zet zijn beste beentje voor om er een geslaagd evenement van te 
maken en zo een nieuwe traditie te starten.  Kijk voor meer informatie op www.
deltaweekend.nl. De inschrijving via de website gaat in februari open.

Clubweekend en Clubkampioenschap 
Tijdens het clubweekend op 2 en 3 september wordt de clubrace en het 
clubkampioenschap 2017 gevaren. Bij de wedstrijden om het officiële 
clubkampioenschap van de WSVNB wordt in twee klassen gevaren: familieklasse 
en wedstrijdklasse. Om het voor de hele familie gezellig te houden mag in 
de familieklasse niet met een spi  of ander speciaal voorzeil worden gevaren  
Op zondag is er een Duo-wedstrijd.  Dat betekent dat naast de schipper 
slechts één bemanningslid is toegestaan. De jeugd vaart op 3 september het 
clubkampioenschap om de reuze beker.

Solo en Oldies race 
Op 17 september  is de Solo en Oldies race. De aard van de Solo race spreekt 
voor zich. Alleen de schipper aan boord. Voor de Oldies gaat het om boten die 
20 jaar of langer geleden zijn gebouwd  en traditioneel zijn uitgerust. 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. 

Goofies 2017-2018
Het seizoen 2017-2018 voor de Goofies wedstrijden begint op zaterdag                  
7 oktober 2017 met daarna Goofies wedstrijden op elke eerste zaterdag van de 
maand tot en met april 2018. 

De Kerstrace 
De Kerstrace, de kermiskoers onder de zeilwedstrijden, wordt gevaren op              
16 december 2017. Kenners weten dat dit een race is waarbij de boten starten 
op handicap ieder met een eigen starttijd. De volgorde van aankomst is direct de 
uitslag. Jammer dat de hoofdprijs niet zo veel om het lijf heeft ;-).
Meer informatie en inschrijven op de site www.kerstrace.nl  

      47e Deltaweekend van 23 t/m 25 juni 2017
DELTAWEEKEND

•	Alle	wedstrijden	vanuit	Colijnsplaat.
•	Drie	dagen	wedstrijdzeilen	op	de	

Oosterschelde.
•	De	wedstrijdbanen	aan	de	westkant	

van	de	Zeelandbrug.
•	Regatta-village	rond	de	vissershaven	

en	vismijn.

Deelname	staat	open	voor:
•	De	ORC/IRC	en	Rond-	en	Platbodem	

klassen.
•	Diverse	eenheidsklassen	(Draken,	J80,	

SB20,	Max	Fun).
•	Jachten	met	een	CR	rating	en		

ongemeten	jachten.

•	Zeeuwse	kampioenschappen	voor	
ORC	jachten.

•		Telt	mee	voor	de	verbondsbezem	
ORC/IRC	en	sportboten	en	voor	de	
Dutch	Quarter	Ton	Cup	competitie	
2017.

Schrijf in en doe mee met 
familie en vrienden! 
Na	afloop	van	de	wedstrijden	volop	
gezelligheid	in	het	regatta-village.	

www.deltaweekend.nl

Het Deltaweekend 
2017 wordt gevaren 
vanuit Colijns
plaat. De vissers
haven en omgeving 
worden ingericht 
als regatta village. 
Daar is ruimte voor 
hospitality en veel 
mogelijkheden voor 
promotie.

23 t/m 25 juni 2017
Colijnsplaat

47e
EDITIE



De vis- en motorbootcommissie
 
Op de laatste ledenvergadering werd gemeld dat de motorboot- en viscommissie 
waarschijnlijk zou worden uitgebreid.
Wel, de commissie meldt dat dit werkelijkheid geworden is.

Wij mogen in de commissie het volgende lid begroeten: Patrick Lembrechts     

Tegelijkertijd wordt er al actie ondernomen om meer activiteiten te organiseren.
Mogelijke datum voor een viswedstrijd: in het weekend van 22 april (gezien de 
kalender van de Deltavissers).

Vriendelijke groeten,

René Sebregts en Patrick Lembrechts

De Redactie

In deze vernieuwde vorm van de Kinkhoorn wil de redactie graag van de 
gelegenheid gebruikmaken om zich aan u voor te stellen. De redactie bestaat 
uit Rena Meijer, Mieke Lockefeer en Tilly van der Linden. Rena en Tilly, allebei 
woonachtig in Goes, zijn niet meer actief in het arbeidsproces maar dat wil 
geenszins zeggen dat zij niet meer actief zijn. Mieke is als leerkracht werkzaam 
aan de Mytylschool te Tilburg en woont in Hilvarenbeek.

Een belangrijke, tijdrovende taak van het redactiewerk is het verzamelen en 
schrijven van verslagen, artikeltjes en foto’s. Hebben we alle kopij ontvangen 
dan kunnen we gaan corrigeren, controleren, aanvullen, de inhoud bepalen en 
de samenstelling van het blad maken. De inhoud en samenstelling wordt naar de 
drukker gemaild voor de lay-out en we nemen persoonlijk contact op om het een 
en ander te verduidelijken.
Dan volgt de proefdruk die door ons kritisch wordt bekeken en voorzien van 
commentaar. Meestal volgt er nog een 2e proefdruk voordat het licht op groen 
gaat en de drukker kan gaan drukken.

En als allerlaatste, voordat het blad bij u in de bus valt, verzorgen we het 
verzendklaar maken van de Kinkhoorn, maar liefst 700 stuks!
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Mieke Lockefeer Rena Meijer Tilly van der Linden
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De Yachtclub

De gastvrijheid van de Yachtclub beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de 
watersporters, wij willen iedereen die de jachthaven bezoekt of er verblijft 
uitnodigen om eens nader kennis te maken met de Yachtclub met zijn vele 
mogelijkheden. Door de wekelijks wisselende menukaart is er voor de vele vaste 
gasten tijdens de lunch en diner altijd wat lekkers te vinden.

Sinds de overname 3 jaar geleden hebben een heleboel leden en passanten de 
weg naar de Yachtclub weten te vinden. De bemanning van de Yachtclub heeft al 
jaren een vaste bezetting, bekende gezichten in de bediening en minder bekende 
gezichten in de keuken. Onze betrokkenheid bij de watersportvereniging 
vinden wij heel belangrijk. We zijn er voor vergaderingen, lezingen/workshops, 
clubevenementen en natuurlijk is onze bovenverdieping bekend geworden door 
de speelhoek voor de kinderen, de boekenkast met zwerfboeken en kijken naar 
speciale sportevenementen op de televisie.

Openingstijden
April en mei
Donderdag tot en met maandag vanaf 12.00 uur
Dinsdag en woensdag gesloten
Juni, juli en augustus
Alle dagen geopend vanaf 11.00 uur
September
Donderdag tot en met maandag vanaf 12.00 uur 
Dinsdag en woensdag gesloten
Oktober tot en met maart
Vrijdag - 12.00 uur
Zaterdag - 12.00 uur
Zondag - 12.00 uur
Eventuele wijzigingen zie openingstijden op het mededelingenbord
 
Kees Saaman
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Jaarprogramma 2017 

 7 januari Goofy’s
 4 februari  Goofy’s
 4 maart  Goofy’s
 26 maart Zwembadles
  1april  Goofy’s
  2 april Zeilles
  8 april  Openingstocht vaarseizoen
  9 april Zeilles
 22 april Viswedstrijd (onder voorbehoud) 
  23 april Zeilles 
   7 mei Deltacombi 
  14 mei Zeilles 
  20 mei Algemene Ledenvergadering
                               Rolling Diner
 21 mei   Zeilles of Deltacombi
 25 t/m 28 mei  Bokkenrijders-race
 28 mei  Zeilles
 3 t/m 5 juni Pinkstertocht
 9 t/m 11 juni  Familieweekend
 17 juni   Zeilen met de Mytylschool
 23 t/m 25 juni  Deltaweekend
 2 - 3 september Clubweekend
 10 september  Themales
 17 september Solo en Oldies-race
 23-24 september  Sluitingstocht
 7 oktober  Goofy’s
 4 november  Goofy’s
 18 november Algemene Ledenvergadering
  Leden koken voor leden 
 2 december  Goofy’s
 16 december  Kerstrace

Actuele informatie vindt u op onze website:

www.wsvnb.nl
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Praktische informatie

Europees alarmnummer 112

Openbaar vervoer 0900-9292 en 9292.nl

Huisarts dr. G. van Delft 0113-695304 
Havelaarstraat 28, Colijnsplaat

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

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

Dierenartsenpraktijk Noord-Beveland 0113-302145
Hoofdstraat 22, Kortgene

NAUTISCHE  INFORMATIE

Post Wemeldinge VHF 68
Zeelandbrug VHF 18 
  (openingstijden elk uur HH:25 en HH:55)
Roompotsluis VHF 18
Zandkreeksluis VHF 18

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

Duikwacht Colijnsplaat 06 10445313

OVERIGE INFORMATIE

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

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

Actuele informatie via vvvzeeland.nl en badkoerier.nl
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Getijdentabel Zierikzee, april tot en met oktober 2017

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

April

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Mei
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Juni

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Juli
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Augustus

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

September
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Oktober
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Eindeloze Oosterschelde

De Oosterschelde moet je beleven. Iedere dag weer. Geen dag is hetzelfde in het 
grootste Nationaal Park van Nederland. 
Jutten over het strand, banjeren door het slik met de natte laarzentocht, een 
bezoek aan het wondere onderwaterleven met de snorkel, proeven van zilte 
zaligheden, kajakken naar een zandplaat, speuren naar bruinvissen en natuurlijk 
op zoek naar zeehonden. En nog veel meer! 

Ontdekken
Het wemelt van de activiteiten op en rond de Oosterschelde. Heel veel van deze 
activiteiten zijn te vinden op de ontdekkaarten via de website of met de app 
Ontdek de Oosterschelde (App store).

Getij 
Door de open verbinding met de Noordzee is het twee keer per dag eb en twee 
keer vloed. De slikken en zandplaten die bij vloed onder water staan, vallen bij eb 
droog. Een verassend veranderde landschap waar je van blijft genieten.

Kraamkamer en wegrestaurant
Dankzij de afwisseling van eb en vloed en de aanwezigheid van zout én zoet 
water leven hier duizenden soorten vogels, planten en dieren. Het is een thuis, 
een overwinterplaats, een kraamkamer en een wegrestaurant tegelijk. Van veel 
vissen, zoals geep en ansjovis, worden de jongen hier geboren. Inktvissen komen 
hier speciaal om te paren.
Sommige vogelsoorten, zoals de tureluur, komen naar het Oosterscheldegebied 
om er te broeden. Andere verblijven er een korte periode tijdens de trektocht naar 
het zuiden of noorden.

Wat is een Nationaal Park?
Een Nationaal Park is een internationaal erkend begrip en elk park kent een 
karakteristiek landschap met bijzondere planten en dieren. In Nederland zijn er 
twintig. 

Meer weten? 
Neem een kijkje op onze website, facebook, twitter of Instagram. 

Foto: bronvermelding NP Oosterschelde.



Cook Ahoy

Romige viscurry met kabeljauw in de wok 
of koekenpan 

Blokjes kabeljauw in een licht zoete, pittige 
mangosaus. Een geweldige combinatie. Snel 
klaar en heel erg lekker. Weer eens een 
andere manier om vis te bereiden.

Bereidingstijd: 20-30 minuten

Voorbereiding:
Kabeljauw in blokjes snijden en besprenkelen met citroensap. Uien en knoflook 
pellen en heel fijn snijden.

Bereidingswijze:
In de pan olie verhitten en hierin de blokjes vis plm. 2 minuten bakken. Vis 
met schuimspaan voorzichtig uit de pan nemen en apart houden. In restant 
vet fijngesneden ui, knoflook en sambal oelek 2 minuten al roerend bakken. 
Tomatenpuree toevoegen en even meebakken (zo verdwijnt de zure smaak 
van de tomatenpuree). Gemberpoeder, geelwortel, koriander en kerriepoeder 
toevoegen en 1 minuut al roerend meebakken. Mango chutney en slagroom 
erdoor roeren en aan de kook brengen.1 minuut zachtjes laten koken. Eventueel 
boter erdoor roeren (dat maakt de smaak wel heel erg zacht en lekker!) Vlak voor 
het opdienen de visblokjes erdoor doen en even mee verwarmen. Proeven en 
eventueel op smaak maken met wat zout.

Serveertips
Lekker met rijst. Ook aardappelpuree zal er lekker bij zijn. Sperziebonen, 
doperwtjes of worteltjes met gember of een lekkere salade erbij en je hebt weer 
heerlijk gegeten.

Eet smakelijk!

Ingrediënten voor 4 personen
500 gram kabeljauwfilet 
2eetlepels citroensap 
2 uien 
2 teentjes knoflook 
1 theelepel sambal oelek
2 eetlepels zonnebloemolie 
1 eetlepel roomboter 
(is niet echt nodig!)
1 flinke theelepel gemberpoeder (djahe) 

1 flinke theelepel koenjit (geelwortel) 
1 flinke theelepel gemalen koriander 
(ketoembar) 
2 flinke theelepels kerriepoeder 
1 eetlepel tomatenpuree 
3 eetlepels sweet mango chutney 
(Pataks bij AH) 
200 ml slagroom
2 eetlepels gehakte koriander of 
peterselie
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Colofon
BESTUUR

Voorzitter: Nieuwe Diep 38 4465 AB GOES
Kees Meijer tel. 06-21284047 voorzitter@wsvnb.nl

Secretaris: Kralingseweg 444a 3066 RD ROTTERDAM
Alice Krekt tel. 010 - 4665430 secretaris@wsvnb.nl
    
Penningmeester: Veerdam 36 4484 NV  KORTGENE
Hans Buijtink tel. 0113 - 269463 penningmeester@wsvnb.nl
  
Havencommissaris: Peppeldreef 10  4493 EL KAMPERLAND
Bas Dijkhuizen tel. 0113 - 370219 havencommissaris@wsvnb.nl

Verenigingscoördinator: Lepelstraat 19 4302 VC Zierikzee
Peter van den Neste tel. 06 - 51684954 verenigingscoordinator@wsvnb.nl 
 
Havenontwikkelingen: Boulevard Bankert 614 4382 AC VLISSINGEN
Hans Slemmer tel. 0118-415222 havenontwikkeling@wsvnb.nl
                             
KASCOMMISSIE

Bert Krekt  IJsseldijk 293C   2924 AZ KRIMPEN A.D. IJSSEL
 tel. 01805-16513       bertkrekt@gmail.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 
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 B-9230 WETTEREN
 tel. 0032 - 496648672 bk9473@live.be

Koos Jorna Van der Biltlaan 71 4421 BD KAPELLE
 tel. 06 20261506 jorna57@hetnet.nl

Patrick Dierckx   Bredabaan 152   B-2990 WUUSTWEZEL  
 tel. +32473548882 patrick.dierckx@hotmail.com
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WEDSTRIJDCOMMISSIE     
 
Lida Buijtink Veerdam 36 4484 NV  KORTGENE
voorzitter tel. 0113 - 269463 lida@buijtink.nl

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

Hans Buijtink Veerdam 36 4484 NV  KORTGENE 
 tel. 0113 - 269463 j.buytink@wxs.nl 

Erik-Jan de Ridder Eikendreef 10  5342 HR OSS
 tel. 06 - 47100027   ej_de_ridder@hotmail.com

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

Norbert Burkert  Desdorf Weg 12  D-50181, BEDBURG, DUITSLAND
 tel. 0049 - 22724684    burkert-bedburg@t-online.de

Hans (J.C.) Ardon Venkelhof 72 4907 HL OOSTERHOUT ( NB)
 0646033984 \ 0162 452975 hans.ardon@kpnmail.nl

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

Patrick Lembrechts       Frans Adriaenssensstraat 144       B-2170   MERKSEM
                                     tel:  0032- 478476041 patrick.lembrechts@skynet.be 

REDACTIE     

Tilly van der Linden 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

Mieke Lockefeer Kornet 2 5081 XL HILVARENBEEK
 tel. 013-5053406 mielock@planet.nl


