
Clubblad van de Watersportvereniging Noord-Beveland 
   

32e jaargang no. 2 - oktober 2014
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

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

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

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

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

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

Anita Victoor                Boskapellei 12                   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 dit oktobernummer, in een nieuwe jas gestoken, bij u in de bus valt is het 
“prachtige” vaarseizoen voor de meeste onder ons al voorbij, behalve voor 
de wedstrijdzeilers die 4 oktober aan de 30e Goofy‘s zijn begonnen. Aan dit 
heugelijke feit wordt op 1 november speciale aandacht geschonken.
Raadpleeg voor de lezingen op vrijdagavond voorafgaand aan de Goofy’s de 
website. uit het verslag “Round the Island Race 2014” blijkt dat onze zeilers ook 
internationaal aan de weg timmeren. Chapeau! 
We blikken in dit nummer terug op het afgelopen seizoen waarin veel activiteiten 
hebben plaatsgevonden en vragen uw extra aandacht voor het lustrumboek.

In het midden van deze editie is het opzegformulier toegevoegd indien u heeft 
besloten uw lidmaatschap 
of de huur van uw ligplaats 
te beëndigen.
Wij wensen onze leden een 
behaaglijke winter. 

tilly van der Linden

OmDAT EEN 
lusTRumbOEk mEER 
Is DAN DE VARIATIE Op 
EEN ThEmA.

In 2016 bestaat onze 
vereniging 50 jaar. Een van 
de initiatieven voor deze 
lustrumviering is de uitgave 
van een fotoboek. Voor 
dit boek hebben wij foto’s 
nodig, heel veel foto’s. 
Daarvoor rekenen wij op 
jullie allen. 

Wie foto’s heeft en ons die 
ter beschikking wil stellen 
kan deze brengen op het 
havenkantoor. Een korte 
toelichting is altijd handig 
voor ons.

Bruno Cromphout
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tijssen elektro
Zeeland

Deltastraat 11, 4301RC Zierikzee
Tel.: 0111-698510
Fax: 0111-698519
E-mail: infotez@tijssen-elektro.nl
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VAN DE bEsTuuRsTAFEl

De nazomer heeft zijn laatste stuiptrekkingen laten zien en is in een milde herfst 
aan het veranderen. Wisselvallig weer, de dagen worden korter, in de avonden 
koelt het sterk af. Het is weer gebeurd met de zomer. Alles wisselt, in elk geval 
de seizoenen. Maar ....  hij was wel prima, de zomer van 2014. Even een dip in 
augustus, maar de overige maanden waren geweldig.
toch kwam het seizoen van de passanten krakend tot stilstand toen het weer het 
in augustus plotseling een paar weken liet afweten. Gelukkig was het prachtig 
weer bij het clubweekend begin september. De wedstrijden van de vissers 
en de zeilers, (in)spannende jeugdactiviteiten, fantastisch eten, mooi feest en 
indrukwekkend ontbijt. Hulde aan allen die zich hier weer met volle kracht voor 
hebben ingezet.
Wat een drukte in de Yachtclub deze zomer! Proficiat voor Kees Saaman en zijn 
bemanning: jullie eerste jaar onder Kees was een groot succes zo te zien.
De havenontwikkelingen zijn wat stil gevallen deze zomer. Na de laatste 
onderzoeken is het de gemeente Noord-Beveland duidelijk geworden dat het 
financiële plaatje, dat hoort bij het verleggen van de dijk, aanzienlijk is. Zo 
aanzienlijk zelfs dat er gerede twijfel is over de haalbaarheid van dit plan. In elk 
geval zal er aanzienlijke externe financiering nodig zijn om enige kans van slagen 
te maken. Wordt vervolgd.
In de watersportwereld wordt de discussie over vergrijzing steeds vaker gehoord. 
Wij zijn er als bestuur natuurlijk alert op en denken uiteraard na over wat we hier 
aan kunnen doen.
En dan natuurlijk het lustrum in 2016. Deze zomer is de commissie begonnen 
de eerste plannen te bedenken. In de ALV van november zal er weer aandacht 
voor zijn.
En als jullie dit stukje lezen zijn onze onvolprezen havenmeesters alweer 
begonnen met het jaarlijks terugkerend baggerwerk. Succes daarmee mannen!
Lees vooral even goed in deze Kinkhoorn wat er van jullie gevraagd wordt als je 
boot in het water blijft liggen komende winter. Rolfokken, fenders, landvasten: 
zorg er goed voor zodat Dick, Jaap en Bennie het niet onnodig moeilijk krijgen als 
het gaat stormen. En het scheelt jullie zelf de nodige schade. Doen dus!

tenslotte: de ALV van november komt er weer aan. Zet in de agenda:                     
22 november. Komt allen. Als je mee wil praten en beslissen: dit is het moment 
waarop - en de plaats waar je moet zijn.

INLEVEREN KOPIJ: VOOR 20 MaaRt 2015
Volgende uitgave Kinkhoorn eind april 2015
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VAN hET hAVENkANTOOR

Nieuwe regel in 
het vaarreglement 
speciaal voor de 
Staande Mastroute: 
ballon varende van 
stuurboord heeft 
voorrang.

Nee hoor geen 
zorgen, gewoon een 
mooi plaatje van een 
late zomeravond bij 
het Veerse Meer ter 
hoogte van Geersdijk.

Dit artikel is alweer voor de oktoberuitgave van de Kinkhoorn; zo‘n 
watersportseizoen is weer voorbijgevlogen.  Met uitzondering van de maand 
augustus kunnen we spreken van een hele mooie zomer, op de AIS zagen wij een 
hele streep jachten langs de Belgische en Franse kust cruisen.

Veel ligplaatshouders kwamen dan ook bruinverbrand en voldaan terug in de 
thuishaven, behalve dus de augustus-gangers. September maakte weer een en 
ander goed met super mooi nazomerweer.

Nu de blik weer vooruit op de herfst en winter. Herfst brengt meestal wel wat 
wind dus de volgende punten vragen weer wat aandacht:
- Na 15 oktober rolfok afnemen !!! (verplichting zie havenreglement)
- Voldoende, in aantal en in grootte, fenders goed gevuld met lucht
- Goede landvasten en een spring (de laatste graag zonder rek)
- Reserve-landvast op goed bereikbare plaats
- Deugdelijke walstroomaansluiting met waterdichte aansluitingen

Af en toe komen wij boten tegen met een bordje “te koop” er op. In de haven is 
dit niet toegestaan, het lokt onbevoegden op de steigers en zelfs op de boten en 
dat willen wij voorkomen!!!

In februari zal in het programma van steigervernieuwing dit keer de 
hoofdsteigersectie van de L-steiger worden vernieuwd. De desbetreffende 
ligplaatshouders zullen tijdig worden geïnformeerd en worden gevraagd hun boot 
tijdelijk op een andere ligplaats af te meren.

Naast al deze woorden, wensen wij u nog mooie herfst- en winterdagen om toch 
nog even een rondje te varen op de mooie Oosterschelde.

Graag tot ziens
op de haven.

 

 

Van het havenkantoor 

 

Nieuwe regel in het vaarreglement speciaal voor de Staande Mastroute: 
ballon varende van stuurboord heeft voorrang. 

Nee hoor geen zorgen,  gewoon een mooi plaatje van een late 
zomeravond bij het Veerse Meer ter hoogte van Geersdijk. 

Dit artikel is alweer voor de oktoberuitgave van de Kinkhoorn; zo ‘n 
watersportseizoen is weer voorbijgevlogen.  Met uitzondering van de 
maand augustus kunnen we spreken van een hele mooie zomer, op de 
AIS zagen wij een hele streep jachten langs de Belgische en Franse kust 
cruisen. 

Veel ligplaatshouders kwamen dan ook bruinverbrand en voldaan terug 
in de thuishaven, behalve dus de augustus-gangers. September maakte 
weer een en ander goed met super mooi nazomerweer. 

Nu de blik weer vooruit op de herfst en winter. Herfst brengt meestal wel 
wat wind dus de volgende punten vragen weer wat aandacht: 

- Na 15 oktober rolfok afnemen !!! (verplichting zie havenreglement) 
- Voldoende, in aantal en in grootte, fenders goed gevuld met lucht 
- Goede landvasten en een spring (de laatste graag zonder rek) 
- Reserve-landvast op goed bereikbare plaats 
- Deugdelijke walstroomaansluiting met waterdichte aansluitingen 
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Zet eens koers naar 
Van der Rest Nautic! 

Voor een waterdichte service

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

• dealer van Yanmar en  
Yamaha motoren

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

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

• centrale ligging aan 
de Oosterschelde

• ligplaatsen in Kats 
en Wemeldinge

• binnenstalling (5.500 m2 
verwarmd) en 
buitenstalling

• botenlift tot 40 ton

Kats

Wemeldinge
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VAN DE jEugDCOmmIssIE

2014: het jaar van mediocre
Je hebt zo van die seizoenen dat alles naar wens verloopt. Geen zorgen, bootjes 
in orde, kinderen vinden het leuk en de ouders zijn tevreden. Maar dat alles heeft 
een gevolg: er valt weinig spectaculairs te vertellen. 2014 Was zulk een jaar van 
de middelmaat.

Het begon reeds met die vroege lente. Dit jaar geen sneeuw met de zwembadles, 
gewoon een prachtige dag in maart. De lessen verliepen vlot, op die ene na die 
wij moesten afblazen wegens te veel wind. Het aantal kinderen was voor de eerste 
keer in tien jaar onder de twintig gezakt. Heeft de vergrijzing van onze vereniging 
hiermee iets te maken? 

In juni was het familieweekend een knaller. De indianen bestormden en veroverden 
in sneltreintempo het recreatie-eiland de Omloop. Weldra wapperde onze clubvlag 
boven op de totempaal. De boten gingen in het water en de pannenkoeken in de 
maag. Het plezier was begonnen. De zon was van de partij, maar een striemende 
noordenwind ook. Gelukkig was het in de luwte van de bosjes windstil en heerlijk 
warm. Leuk voor de barbecue, het kampvuur en de verdwijntruc van tom (al moet 
hij nog wat leren van zijn voorganger).

September bracht de najaarstrainingen voor de oudste groepen, het clubweekend 
en de Deltacombi. Sjoerd Krämer volgde zijn broer op als clubkampioen en mocht 
de overgrote clubbeker naar huis meenemen. De Deltacombi was winderig en 
voor onze kinderen iets te zwaar. Dus geen bekers voor ons dit jaar.

2015: voorjaarsagenda
Optimisten Zwembadles = 29 maart
1ste les = 12 april
2de les = 19 april
3de les = 26 april
4de les = 10 mei
5de les = 17 mei
6de les = 31 mei       
Inschrijven: waggel.sy@gmail.com 
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Familieweekend

Weekend van 7 tot 8 juni 2015
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Indien u te verrichte werkzaamheden hebt aan uw zeil- of motorjacht.
Een greep uit de werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen.

- complete motorbeurten
- onderwaterschip- en osmosebehandelingen

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

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

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

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

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

NIJSSE ASSURANTIËN BV

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

WINTERBERGING
in moderne loodsen

Z I E R I K Z E E 

• Botenlift
   tot 30 ton

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

Jachtwerf
Renovatie
en onderhoud

www.mulderyachtservice.nl

Verzekeringen

     Hypotheken

   Pensioenen

Dealer
Installateur



VAN DE EVENEmENTENCOmmIssIE

Clubweekend 2014
Vrijdagmorgen 5 september, mooi rustig weer en een volledig lege weg voor 
het clubhuis waar ’s avonds een volledig ingerichte tent hoort te staan voor 
de startlezing van het Clubweekend 2014. Gelukkig is het al vroeg een drukte 
van belang als na de tentbouwers, de eerste vrijwilligers en leden van de 
evenementencommissie, de jeugdcommissie en de vis & motorbootcommissie 
gezamenlijk met de tentinrichting gaan beginnen.
Er moet nogal wat werk verzet worden voordat de eerste clubleden kunnen 
worden verwelkomd. Zo wordt er een mobiele afwaskeuken opgesteld, de potten 
en pannen uit de mottenballen gehaald, een complete elektrische installatie 
opgetuigd, de tafels en stoelen neergezet en last but not least natuurlijk de bar 
opgesteld. tegelijkertijd worden dan ook nog eens de laatste boodschappen 
gedaan omdat er dit jaar maar liefst 280 gasten worden verwacht. Dik 50 meer 
dan het afgelopen jaar.
Alle voorbereidingen zijn gelukkig om een uur of zes ’s avonds klaar. Ruim 
op tijd voor de lezing die om acht uur gaat beginnen. Deze keer gaat het over 
“Verzekeringen en Eigen Gebrek”. Een lezing die verzorgd werd door tom 
Veldman van ESMA Expertise die genoeg stof tot discussie opleverde die na de 
lezing in de tent boven in de Yachtclub werd voortgezet.
Natuurlijk niet door iedereen, want zaterdag om zeven uur worden de eerste 
medewerkers alweer in de tent verwacht om het ontbijt voor de vissers te 
verzorgen die zich in komen schrijven voor de viswedstrijd. Er is weer een 
groot aantal viskoppels op de wedstrijd en de heel goed gevulde prijzentafel 
afgekomen die is georganiseerd door René in samenwerking met de mannen van 
“Zeevissport” Eric en Willy.
Als de vissers op jacht zijn naar hun prijzen wordt hun plek in de tent overgenomen 
door de zeilers die zich in komen schrijven voor de wedstrijd en wordt er een start 
gemaakt met de tweedehands beurs. Allerlei nautische spullen wisselen die dag 
voor een zacht prijsje van eigenaar. Zo is er de hele dag wel wat aanloop in de 
tent en ook de jeugd komt er pannenkoeken eten. Als de vissers vanaf een uur 
of drie binnen komen druppelen gaat ook de bar open en wordt er al vroeg een 
begin gemaakt met het Clubfeest.
Ondertussen is in de mobiele keuken de brigade al de hele dag bezig om de 
voorbereidingen voor het diner te treffen. Ook dit jaar willen we de leden een 
drie gangen menu voorschotelen waarbij we starten met een gevulde Portobello, 
gevolgd door een vis en vlees BBQ waarbij we afsluiten met een klein Grand 
Dessert. Met onze 280 gasten vraagt dat natuurlijk nogal wat voorbereidend 
werk maar gelukkig maken vele handen licht werk. Onze keukencrew is dit jaar 
uitgebreid met Koos, Christiaan en Bianca. De bonnen worden verkocht door 
Bernard en Dora. In de bediening krijgen we hulp van Iet, Sara en Nancy. Wim 
en tilly rekenen we stiekem al een tijdje tot de vaste bemanning die zowel in 
de keuken als in de bediening hun mannetje staan. En Kees heeft zijn keuken 
beschikbaar gesteld en voorziet ons de hele tijd van gratis advies.
Als om zes uur het aperitief met 3 heerlijke Zeeuwse biersoorten start is het al 
een drukte van belang in de tent. Wat wil je ook met zo’n groot gezelschap. 
Als vervolgens de eerste voorgerechten doorkomen, de diskjockeys passende 
muziek spelen en de gasten geanimeerd zitten te praten, gaat het aperitief 
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* Ontwerp in- en exterieur
* Projectbegeleiding / advies
* Jachtbetimmeringen in- en exterieur
* Teakdekken nieuw en renovatie
* Renovaties
* Restauraties
* Hout-epoxy bouw

scheepstimmerbedrijf
A l b e r t  J a n  E n n i k

Corr.adres: Havelaarstraat 97a
4486 BB Colijnsplaat
www.wood-design.nl 
E-mail: info@wood-design.nl

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

JACHTZEILMAKERIJ

Dealer van
FURLEX

rolfoksystemen

Cruising en Race zeilen
One Design zeilen
Spinnakers

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

SCALDIS
SAILS



naadloos over in het diner en het diner in de dansavond. Speciaal voor het 
clubfeest heeft Kees de prijzen van de consumpties verlaagd. Hulde! Dat was er 
misschien ook wel de oorzaak van dat de tent nog lang goed gevuld bleef en er 
tot “diep in de nacht” werd gedanst.
Hoe laat het zaterdags ook wordt, op zondagmorgen om half acht zijn we al weer 
bezig om het clubontbijt, aangeboden door het bestuur, klaar te zetten. Wim en 
Francien van de Bakkerij in Colijnsplaat bereiden op hun eerste vrije zondag voor 
ons een variëteit aan verse broodjes. Wij zijn zelf druk bezig met het bakken van 
een enorme hoeveelheid roerei en aangevuld met een keur aan verse vleeswaren, 
verschillende kazen en een heerlijke beenham van Mark van Raemdonck vormt 
dit een vorstelijk ontbijt. 
Het einde van het ontbijt betekent voor ons de start van de laatste etappe 
voor dit weekend. Alle tafels en stoelen worden weer ingeklapt, het podium 
wordt afgebroken, alle afval wordt opgeruimd, de keukeninventaris wordt 
weer schoongemaakt en opgeruimd en de elektrische installatie wordt weer 
afgebroken. Wat ook dit jaar weer opvalt, is dat er na het ontbijt altijd wel weer 
een aantal leden gewoon uit zichzelf meehelpt opruimen. Ook jullie bedankt!
Op zondagmiddag zo rond een uur of een kunnen we eindelijk even uitrusten op 
het terras van de Yachtclub. terwijl de jeugdcommissie nog druk bezig is met de 
afwikkeling van de zeilwedstrijd van de jeugd zitten wij alweer te mijmeren over 
het clubweekend van volgend jaar. En natuurlijk ook belangrijk bespreken we ook 
de tips die we van sommige van de leden hebben gekregen. 
Om er maar eens eentje te noemen:  “Gelukkig hebben we binnen de vereniging 
leden met nog jonge kinderen, kunnen jullie daar tijdens het aperitief een 
kindermaaltijd voor verzorgen?”

Hebben jullie nog ideeën of wensen voor volgend jaar laat het ons weten. Mail 
ons op daems.bob@skynet.be (Bob Daems) of phileasfogg@planet.nl (Frank 
Derkzen)

Nogmaals hartelijk dank aan alle leden die tijdens het clubweekend hun steentje 
hebben bijgedragen aan het welslagen van dit evenement!!

De evenementencommissie
Bob, Jeanine, Koos, Kurt, thomas, Andrea, Mieke en Frank

Evenementencommissie zoekt leden
De evenementencommissie is op zoek naar “jong” bloed. De evenementen-
commissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de verenigingsleden, 
zoals lezingen, de openings- en sluitingstocht en natuurlijk een belangrijk deel 
van het clubweekend.
Wil jij ons team komen versterken of wil je eerst meer informatie hebben neem 
dan contact op met Bob Daems (daems.bob@skynet.be) of Frank Derkzen 
(phileasfogg@planet.nl).

help de evenementencommissie aan nieuwe activiteiten
Heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit voor de evenementencommissie, 
laat het ons horen. Wilt u ons helpen om het te organiseren, nog beter! Zijn het 
activiteiten voor de zeilers, de motorbootvaarders of de vissers, maakt ons niet 
uit! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Neem contact op met ons.
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Ervaar de zilte & nautische sfeer
- Gezellig ingerichte 2de verdieping met leestafel en kinderhoek

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

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

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

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

Jachthavenweg 3 - 4486 CZ – Colijnsplaat - 0113-695806
Kees & Tessa Saaman en bemanning van de Yachtclub
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CluwEEkEND 5, 6 EN 7 sEpTEmbER

Voor meer foto’s kijk op de website van onze vereniging: www.wsvnb.nl

Deze foto’s zijn gemaakt
door Dolores Burkert
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www.dekleinedeugniet.info
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VAN DE VIs- EN mOTORbOTENCOmmIssIE

Verslag van de viswedstrijd
Op zaterdag 6 september was het weer zo ver, clubweekend met een wedstrijd 
bootvissen. Om half acht in de morgen hing  er nog wat mist in de lucht. Verder 
was er bijna geen wind dus ideaal weer voor een bootviswedstrijd. 
De inschrijvingen gebeurden zoals gewoonlijk onder het genot van een kopje 
koffie en broodjes. Hiervoor dank aan Bob en crew om zo vroeg te zorgen dat 
iedereen met een gevulde maag de dag kon beginnen.
Met de hulp van Erik de Keuster en Willy van de Zeevissportvereniging, die een 
handje toe staken bij de controle, de veiligheid garandeerden, een oogje in het 
zeil hielden of eenieder zich aan het wedstrijdreglement hield, hielpen bij de 
meting en de uiteindelijke weging, hadden wij weer een zeer fijne en gezellige 
dag. 

Er werden vijf haaitjes 
gevangen, dat was er eentje 
meer dan vorig jaar. Vorig 
jaar waren ze wel groter: de 
grootste haai was deze keer 
92 cm met een gewicht van 
2.93 kg. 

Voor 17 boten werd om 
stipt 9.00 uur het startsein 
gegeven. Dit waren 2 
boten minder dan vorig 
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jaar. Een aantal bootvissers is de laatste jaren definitief gestopt dus hopen we 
dat er volgend jaar wat nieuwe bijkomen, zeker als men vaststelt dat men aan het 
eind niet met lege handen staat bij de prijsuitreiking.

Dank aan tom, de schipper van de RIB, voor zijn inzet om de gevangen haaitjes 
op tijd terug in het water te zetten. De deelnemers konden tom via de marifoon 
oproepen als ze een haai hadden gevangen zodat we deze konden opmeten, 
wegen en een foto maken, waarna de haai weer terug het water in ging. 
In het begin werden er schol en schar en veel kleine steenblokjes gevangen. 
Om half elf was de eerste oproep om een haaitje te meten bij de Barracuda. 
François ving de eerste haai van 0.915 kg met een lengte van 61cm. Er werden 
nog vier haaitjes gevangen en zelfs een tweede op de Barracuda. Dat werd nog 
erg spannend voor de uitslag. 

Het was goed visweer maar de zon hebben we zelden gezien. toch was het met 
weinig wind niet koud op de Oosterschelde. 
Om 15:00 uur was iedere boot binnen om de vis te laten wegen. Alle 17 boten 
hadden vis gevangen. De eerste zes hadden 1 kg tot 4.5 kg vis gevangen, de rest 
minder en de laatste 0.350 kg.

Winnaars werden uiteindelijk Marc Vanderdonck en Olivier Minsart van de boot 
Jimmy. Samen vingen zij in totaal 4.475 kg en daarbij de grootste haai met een 
gewicht van 2.93 kg en tevens ook de langste vis van 92 cm. Hiermee wonnen 
zij in totaal 4 hengels. De tweede plaats met 4.225 kg was voor de vissers van 
de boot Barracuda. Derde plaats met 2.64 kg was voor Peter de Winter en Jan 
de Koninck. 

Via loting had iedereen een prijs. 

uitslag viswedstrijd:
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1. jImmy  7.   ROVER 13. shAlImAR 

2. bARRACuDA  8.   TEmpTATION 14. sTEphANIE 

3. DE pEET 9.   kOkOmO  15. lE suVIVANT 

4. ROlECA 10. sAm sAm  16. mARIE-ANNE 

5. guDRuN 11. DIsCOVERy  17. bATORy

6. kEy wEsT  12. bENjI 

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

Livingstoneweg 5b
4462 GL Goes

Wij zetten alle zeilen bij...

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

10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

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

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

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

Hier had uw adVERtENtIE
kunnen staan

Informatie op
het havenkantoor

tel. 0113-695762
of e-mail

havenkantoor@wsvnb.nl
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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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ROuND ThE IslAND RACE 2014

Bij onze vereniging heeft het woord ‘watersport’ een grote betekenis, want 
bij veel Noord-Europese zeilwedstrijden is de WSV Noord-Beveland vaak 
vertegenwoordigd.

Ook dit jaar waren er alleen al vier jachten uit Colijnsplaat in Cowes bij de start 
van de Round the Island Race: Prince de Petarcq, Jedi, Con Spirito en REISE 
REISE. De Round the Island Race is een wedstrijd die ieder jaar in juni, tegen 
de wijzers van de klok in, met een lengte van bijna 50 mijl om de Isle of Wight 
gevaren wordt. Aan deze wedstrijd nemen maximaal 1800 boten deel, die in 11 
groepen met tussenpozen van 10 minuten gestart worden.
Er is zelfs een verenigingsklasse, waarin drie boten van een vereniging in een 
van de twee hoofdklassen (IRC of ongemeten) starten. Dit konden wij niet doen 
omdat de Prince de Petarcq en de Jedi in de IRC en Con Spirito en REISE REISE 
in de ongemeten klassen voeren.
De week voor de wedstrijd keken we sceptisch naar de weersvoorspellingen voor 
de wedstrijd. Er werd slechts 0 tot 6 knopen wind voorspeld.

We voeren met REISE REISE om 6 uur ’s morgens Cowes uit om de start van de 
eerste groepen grootste en snelste schepen te zien. Onze start was om 07.40 
uur. Wij ontdekten zowaar in het enorme gekrioel bij de start van meer dan 1000 
jachten de Con Spirito en Jedi.
Met stroom mee kruisten we naar de Needles. Daar ging het over het algemeen 
beter dan we verwacht hadden. We zochten consequent de sterkste stroom en 
vrije wind voor optimale snelheid. Bij het ronden van de Needles werd het even 
spannend omdat slechts 40 m voor ons twee boten op het wrak van de Varwassi 
liepen en wij zodoende gewaarschuwd werden om niet de smalle doorgang 
tussen het wrak en de vuurtoren te nemen.
Langs de Zuidwest kust van Wight ging het langzaam maar zeker richting St. 
Cathrines Point, het zuidelijkste punt van de baan. Wij besloten ongeveer 2 mijl 
daarvoor een slag te maken om afstand van het eiland te krijgen en in de sterkere 
stroom te komen. Dat bleek een goede beslissing want hoewel de wind daar bijna 
volledig wegviel dreven wij met een SOG van 3-4 knopen boven het veld langs, 
dat dicht bij land stil lag.
toen kwam een windstilte van 1-2 uur(!) waarin veel schepen de wedstrijd 
opgaven. Wij begrepen deze beslissing niet. De zon scheen, er was genoeg eten 
en drinken aan boord, de boot was in orde – hoezo opgeven als je nog 8-9 uur 
tijd hebt om de wedstrijd uit te varen?
Deze sportieve instelling deelden natuurlijk alle schepen van de WSV Noord- 
Beveland! Niet een van de boten uit Colijn gaf op. Want iedere zeiler weet: een 
ding is zeker – de wind komt terug!
Dat gebeurde ook hier. Er stak een zeebries uit het zuidwesten op die langzaam 
maar zeker toenam tot 3 Beaufort. Met deze wind zeilden we eerst onder 
spinnaker om de kardinaal boei Bembridge Ledge tot aan de Ryde Sands, om 
daarna de laatste 5-6 mijlen naar de finish te kruisen.
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Dat we een goede beslissing hadden genomen om de wedstrijd uit te varen, 
wisten we al, want we zagen nergens om ons heen een boot met onze blauwe 
klassenvlag. Direct na de finish gaven we onze wedstrijdverklaring per GSM en 
SMS. Kort daarna verschenen we op de uitslag op internet op de eerste plaats 
van onze klasse. We juichten nog niet te hard, want misschien zou een boot met 
een snellere berekende tijd ons van de eerste plaats verdringen. Maar na een 
kwartier was het zeker: met de kleine verschillen in meting waren wij zeker van 
een eerste plaats in de ISCS groep 5C.
De volgende dag mochten wij onze prijs uit handen van Sir Ben Ainslie persoonlijk 
in ontvangst nemen.

De resultaten van de schepen uit Colijnsplaat waren als volgt:

Prince de Petarcq schipper Bert Jansen 3e   plaats IRC 2D
Jedi schipper Christoph Leclerq 10e  plaats IRC 2D
Con Spirito schipper Bob Daems 6e   plaats ISCS 4B
REISE REISE schipper Norbert Burkert 1e   plaats ISCS 5C

Niet slecht voor onze watersportvereniging!

gEhOORD

tijdens vakantie 

Het is alweer enige jaren geleden dat ik heb deelgenomen aan een dag waarop 
vrouwen konden leren manoeuvreren met hun boot op de motor.
Het was een leerzame dag en het heeft er toe geleid dat ik o.a. veelvuldig in en 
uit een box vaar. Zo ook tijdens onze vakantie.
terwijl manlief nog op de steiger stond voer ik uit. Plotsklaps verscheen het 
hoofd van een vriendelijke dame door de kajuitopening en ze riep: “Vergeet uw 
man niet!” 
Dat krijg je door zo’n cursus.

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat hij nog even de boot afhield alvorens aan 
boord te stappen.

tilly van der Linden

u bent van harte uitgenodigd voor de komende
NAjAARsVERgADERINg Op zATERDAg 22 NOVEmbER 2014 

Aanvang 10.30 uur in de admiraalskamer van de yachtclub
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wERkbEzOEk EN wORkshOp bIj
TuIgERIj TEC-wIRE TE gOEs

Zaterdag 26 april werden we als waters-
portvereniging Noord-Beveland hartelijk 
welkom geheten door de Firma tec-Wire 
gevestigd aan de Albert  Joachimkade te 
Goes.
Hier kregen we uitleg over waar het bedrijf 
in gespecialiseerd is n.l. RVS constructies 
en bekabeling met name in de “zeilende” 
watersport.

Hierna kregen we een rondleiding door het bedrijf met een goed uitgeruste 
werkplaats welke voorzien is van de modernste apparatuur en gereedschap.
Aanpassingen van constructies die niet in de scheepvaart voor handen zijn  
kunnen zij verwezenlijken.
Aangekomen in de ruimte van de tuigerij werd het duidelijk dat na de uitleg over 
het touwwerk het ene touw het ander niet is ook wat prijs- en kwaliteitsverhouding 
betreft.

Na de lunch, die ons aangeboden werd, werden we aan het werkgezet met het 
maken van een oogsplits aan een landvast welke bestond uit een binnenkern met 
buitenmantel. Onder deskundige leiding ontstond er zo een mooi landvast die de 
deelnemers konden meenemen. Het was leerzaam en zeer de moeite waard om 
als watersporter met deze materie kennis te maken. 
Bij ons is een “touwtje” kopen en knopen toch wel iets anders geworden.
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VERhAAl VAN EEN bOOTNAAm

“what’s in a name”?

Dus laat ik ons eerst even voorstellen.
Wij, Bob Klupper en Willy de Leeuw liggen in de haven met ‘t toetje, een Kievit 
8.20.
We wonen in Wemeldinge en hebben daar ook met onze boot gelegen. Maar we 
misten daar een zeilvereniging en deze haven is financieel aantrekkelijker.
En Colijnsplaat heeft veel meer het karakter van een oude Zeeuwse zeehaven dan 
Wemeldinge.
Vorig jaar zomer zijn we lid geworden van de WSVNB en in november hoorden 
we, dat er een plekje was voor onze boot. We liggen op K 32.
We komen beiden uit Amsterdam en hebben in het onderwijs gewerkt.
Sinds 2001 zijn we ‘import’ Zeeuwen, omdat het water hier zo mooi is en de rust 
zo fijn. Bob was toen al gepensioneerd en pakte zijn liefde voor het timmeren 
weer op en ik heb nog een aantal jaren in Goes gewerkt. We hebben samen 3 
kinderen en 7 kleinkinderen en ‘t toetje.

ja, ‘t Toetje.
Hoe kom je aan zo’n naam?
Dat werd ons onlangs gevraagd door tilly van der Linden. Of wij een stukje over 
de geschiedenis van onze bootnaam wilden schrijven. Een leuk idee.
Want een boot wordt gekoesterd en omdat je je veilig en vertrouwd wilt voelen op 
je schip en je haar een eigen identiteit wilt geven, krijgt zij ook een naam.
En ook natuurlijk, nuchter, om haar te kunnen registreren.
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Aldus:
We hebben ons hele leven gezeild.
Ik heb van mijn vader de liefde voor het water meegekregen. Op mijn 8ste jaar 
kochten mijn ouders een IJsselmeerkruiser leerde ik zeilen en kreeg ik m’n eerste 
bootje, een piraatje. Bob koos in zijn tienertijd zelfstandig voor het eerst het ruime 
sop in een zeilkano. Vanaf die tijd maken zeilboten deel uit van ons leven.
Door de jaren heen werden onze boten steeds groter en het zeilgebied werd 
uitgebreid. De eerste keer met je boot naar Zeeland, naar de Wadden, de eerste 
keer over zee naar Engeland, de eerste keer naar Denemarken.
En dan, als je de pensioenleeftijd nadert, wordt het plan geboren om een verre 
reis te maken met je eigen schip.
Wij kozen voor een rondje Middellandse Zee.
In mei 2005 vertrokken we met ons vorige schip, de ‘Riepel’, een Westerly 
typhoon, uit Vlissingen om daar in september 2009 weer terug te komen met een 
‘plunjezak’ vol ervaringen, belevenissen en herinneringen. En ik persoonlijk met 
een voldaan gevoel een echte zeevrouw te zijn.
Mannen hebben dat gevoel al vanaf de eerste dag dat ze aan boord van hun eigen 
schip stappen; zeeman dan in hun geval.

En dan........
Dan is zo’n groot schip heerlijk, maar het kost veel kracht om 33,5 m2 grootzeil 
omhoog te trekken en de rekeningen van liggeld en onderhoud zijn pittig.
Dus we besloten onze Riepel te verkopen en op zoek te gaan naar een kleiner 
bootje. In het najaar van 2011 kochten wij onze Kievit in Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Bob vond dat ik maar een naam moest bedenken, want de typhoon Riepel was 
al Riepel 3 geweest. Riepel is een prieltje op het Wad tussen texel en Vlieland en 
onder terschelling. En op Schiermonnikoog tijdens het nuttigen van een ‘Grand 
Dessert’ kreeg ze haar naam: ‘t toetje.
Omdat ze door haar hoge opbouw, heerlijke stahoogte voor oude ruggen, een 
bolle toet heeft en omdat ze, waarschijnlijk, ons laatste bootje is.
Vandaar........

Willy de Leeuw

VOOR u gElEzEN

70+ NIET mEER gEkEuRD
Vanaf 1 juli 2014 hoeven senioren van 70 jaar en ouder niet langer medisch 
te worden gekeurd voor de aanvraag of het behoud van hun Klein Vaarbewijs.
(rijksoverheid.nl)

Bron:  Waterkampioen mei 2014

lEDEN kOkEN VOOR lEDEN
op zaterdag 22 november 2014

u kunt zich opgeven bij het havenkntoor
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bOkkERIjDERs RACE 2014

We zaten al uren lang geconcentreerd naar het spiegelgladde water te kijken 
om de eerste tekenen van de aangekondigde windschifting te zien. We voeren 
namelijk al sinds de vroege morgen over een loodgrijze Noordzee. En vroeg 
betekende in ons geval echt vroeg, namelijk sinds 4.00 uur ’s morgens. De regen 
en de windstilte bij de start waren een ongunstig begin van onze Bokkerijders 
Race 2014.
Maar het weer kan je helaas niet uitzoeken en vanaf donderdagmiddag kwam 
eerst de zon en tussen 13.00 en 14.00 uur ook de eerste wind vanuit het 
noordoosten. tot dan dobberde de Bokkerijdersvloot van 17 boten rustig naar het 
noordwesten richting Engeland, om precies te zijn naar Harwich.
Onderweg probeerde ik de stemming er bij de andere bemanningen in te houden 
via ‘’Radio Bokkerijder” op kanaal 77. Op een boot na, die midden in de shipping 
lane (VtG Noord-Hinder) besloot om terug te gaan, bleven de schepen bij elkaar.
tegen 14.00 uur kwamen wij bij de noordwest ton van de VtG aan en omdat er 
genoeg wind was kon er daar weer gestart worden (elk schip noteerde de starttijd 
bij de ton). Helaas was de Noordzee door een stroming uit het noorden ongewoon 
onrustig. De golven waren soms 2 m hoog en ook erg onregelmatig zodat we 
onder zeil nauwelijks vaart maakten waardoor sommige bemanningsleden last 
van zeeziekte kregen. Na drie kwartier besloten we de zeilen en de magen te 
sparen, startten de motor en streken de wild klapperende zeilen.
Dat heeft ons waarschijnlijk een podiumplaats gekost. Maar het is in principe 
toegestaan om bij de Bokkerijders Race de motor te gebruiken. Dat wordt echter 
met een tijdfactor 3 zo hoog bestraft dat degene die gedurende een bepaalde 
tijd de motor gebruikt in principe nauwelijks een kans heeft tegen de schepen die 
alles uitzeilen. Dat is ook prima: sportiviteit gaat voor!

Rond 16.00 uur was de wind ondertussen zo stabiel en krachtig dat we besloten 
onder spinnaker verder te zeilen. Eindelijk waren de wind en de stemming aan 
boord het eens! We liepen weer!
Met stroom mee kwamen we nog voor donker bij de finishboei vlak voor Harwich 
aan. Op de motor ging het naar Shotley Marina, waar de hele vloot al aangemeld 
was. ’s Avonds dronken we nog een afmeerbiertje en we vielen na 21 uur 
oplettendheid in een diepe slaap.

De volgende dag was er voor de liefhebbers een wandeling naar de beroemde 
Butt & Oysters Pub in Pin Mill. Bijna iedereen deed mee aan de wandeling van ca. 
6 km, langs de rivier de Orwell met velden, bossen en koeien. De door Bob Daems 
geregelde Bokkerijders polo’s zorgden voor eenheid in de groep en hielp ook om 
andere deelnemers te leren kennen. Op het terras van de Butt & Oysters was het 
goed toeven: de lekkere vis, mosselen, hamburgers en een koel biertje of twee 
(of waren het er toch drie?...) lieten bij een heerlijk zonnetje niets te wensen over.
De meesten gingen met een typische Engelse dubbeldekker terug naar de haven. 
Gelukkig was er voor alle 41 een plaatsje!
Vrijdagavond was er nog een briefing in de jachtclub the Shipwreck. Daar werd 
besproken wat we met de miserabele windvoorspelling moesten doen. Er werd 
namelijk geen wind voorspeld. De stemming was daardoor wat bedrukt. Omdat er 
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zoveel mijlen overbrugd moesten worden en er ook kleinere boten bij waren, werd 
besloten de wedstrijd terug af te blazen. Later zou blijken dat dit een verkeerde 
beslissing was.

De volgende morgen ging het weer terug naar Colijnsplaat. Nu was er, in 
tegenstelling tot de voorspelde gribfiles, genoeg wind en iedereen hees de zeilen. 
Helaas was door de beslissing om geen wedstrijd te varen de groep zo ver uit 
elkaar (sommigen kozen voor een andere route) dat het niet mogelijk was om 
alsnog een start te improviseren. Maar goed, het was zoals het was en we konden 
in ieder geval allemaal fijn zeilen. ’s Middags viel de wind even weg maar niet zo 
dat men niet meer vooruit kwam: het bleef tenminste 2-3 knopen. Met behulp van 
alle spinnakers die aan boord waren konden we het hele stuk bij heerlijk zonnig 
weer terug zeilen. Om 1.00 uur ’s nachts legden we na 107 zeemijlen weer in 
Colijnsplaat aan.

Zondag om 14.00 uur was een bijzonder hoogtepunt van de Bokkerijders Race: 
in de Yachtclub had Kees een heerlijke barbecue met lekker gegrilld vlees en 
verschillende salades en bijgerechten klaargemaakt om van te smullen. Met de 
aansluitende prijsuitreiking en verloting van soms zeer waardevolle sponsorprijzen 
werd de Bokkerijders Race geweldig afgesloten.

De winnaars, die dapper doorgevaren zijn met de hoge golven met weinig 
wind, zijn:
1. huckleberry met schipper benny hamal
2. Xapa2 met schipper sven mulder
3. Friederike met schipper Franz Vorspel

De Bokkerijders was dit jaar een in alle opzichten geslaagd evenement. Er is ook 
een duidelijk toenemende tendens te zien in het aantal deelnemende jachten en 
bemanningsleden. Overigens zal niet meer op de dag voor de wedstrijd besloten 
worden dat er op de dag daarna geen wedstrijd gevaren wordt ;-)

tekst: Norbert Burkert
Foto’s: Dolores Burkert
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zEIlEN mET DE myTylsChOOl

Op 21 juni is de klas van Mieke Lockefeer een dag mee gaan varen op de 
Oosterschelde. Op 5 boten, de Marinka, de Windfall, het Crayenest, de Xee You 
en de Phileas Fogg, hebben de 10 leerlingen en de 5 begeleiders een geweldige 
dag gehad. Iedereen heeft het ontzettend naar de zin gehad wat ook blijkt uit de 
volgende 2 “reisverslagen”. Namens ons nogmaals hartelijk dan aan de schippers 
van de boten en speciaal aan Kees Saaman die de kinderen na het zeilen 
getrakteerd heeft op friet, snacks en limonade.

zeildag verslag  21 juni 2014 
Op zaterdag 21 Juni zijn wij met de klas tA 5/6 op zeildag gegaan in Colijnsplaat 
(Zeeland)
We moesten rond + 8.30 op school zijn waarna ik toen met Junis en Bas bij Juf 
Ans en Meneer Joost in de auto zat. We waren rond 10.00 gearriveerd op het 
parkeerterrein van de haven. 
toen we daar aankwamen zij Juffrouw Mieke bij wie we op het schip waren in 
gedeeld.
Ik zat samen met Jessica op het schip van Mieke en Frank samen met de man 
van Juf Liesbeth.
Het was heel gezellig samen… ook mocht ik een keer het schip besturen van Juf 
Mieke. 
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Na zoon 2 uur varen waren we klaar en gingen we met meneer Joos en een aantal 
andere leerlingen nog even wandelen op de haven om te zien hoe het er uit zag. 
Daarna hadden de schippers nog een verassing voor ons want we kregen voor 
vertrek nog een lekker bord friet met een Kroket of frikandel. Rond + 17.00u 
gingen we weer richting school en rond 
+18.00u  waren we weer op school waarna ik ook weer met m`n ouders terug 
naar huis kon rijden!

Het was heel leuk om de zeildag nog eens mee te make. Want in MLK 5/6 mocht 
ik ook mee en dat was toen ook heel gezellig en leuk geweest. 

Stefan van der Staaij  

zeilverslag van bas en junis 
We moesten eerst naar school komen om te verzamelen, daar werden we in 
auto’s verdeeld. 
We zijn rondt half 9 uur vertrokken vanuit school. Na 1 uur &15 minuten rijden 
waren we er eindelijk in Colijnsplaat(zeeland). toen we daar aan kwamen werden 
we verdeeld over de boten en kregen we te horen bij welke schipper(s) we zaten. 
toen dat was was verteld zijn we naar de boten gegaan met de schippers naar 
hun boot. We kregen uit uitleg hoe de boot in elkaar zat en kregen uitleg  wat 
de metertjes waren en betekende, toen zijn we gaan varen wij zaten op de boot 
bij Michiel. We mochten van de boot sturen en we mochten de kleine zeil(fok) 
naar het de kant doen( dat heet overstag gaan) dat was ook leuk om te doen net 
als het sturen van de boot, het sturen van de boot was wel heel anders dan het 
sturen van een auto, nar mate het stuur van de boot groter dan van de auto.  We 
hebben veel geleerd die dag en we hebben aantal zeemansuitdrukking geleerd 
van Michiel. We hebben tot een uur of 3 gevaren. toen hebben we een frietje 
en snacks op bij de Yachtclub. toen hebben we de schippers bedankt voor het 
varen en toen zijn we weer richting school gereden, daar zijn we opgehaald door 
de ouders en terug gebracht naar huis, het was een zeer leuke dag en leerzaam. 

Bas en Junis

sluitingstocht st. Annaland op 27 en 28 september



lION sAIls EN QuANTum sAIls
slAAN DE hANDEN INEEN

Lion Sails heeft de handen ineen geslagen met Quantum Sails. Lion Sails 
Holland BV blijft eigendom van ton Leeuwestein, al 46 jaar een bekend en zeer 
gerespecteerd zeilmaker in zuidelijk Nederland en de Vlaamse kust. 

Quantum Zuid West / Lion Sails is gelegen aan de dijk in het Zeeuwse Kats. De 
zeilmakerij ligt op ongeveer 2 kilometer afstand van de Zeelandbrug en is daardoor 
vanuit heel Zeeland vrijwel binnen een half uur te bereiken. Eenmaal binnen zullen 
ton en zijn team u vakkundig te woord staan en uitleg geven over Quantum 
zeilen. u kunt bij Lion Sails terecht voor nieuwe cruise, performance cruise en 
wedstrijd zeilen, service aan uw bestaande zeilgarderobe, canvasreparaties en 
nieuw canvaswerk. 

Door de toevoeging aan het Quantum dealernetwerk zijn wij in staat om u vanuit 
alle grote vaargebieden in Nederland en de Vlaamse kust snel en vakkundig van 
dienst te zijn. 

Lion Sails kan door deze samenwerking gebruik maken van alle expertise en de 
productiefaciliteiten van Quantum Sails. “De ontwikkelingsafdeling van Quantum 
is beroemd. We leveren de snelste zeilen voor een concurrerende prijs. Als je 
aan de top wilt meedraaien moet je eenvoudigweg samenwerken met een van de 
marktleiders” aldus ton Leeuwestein. 

ton glimt van trots als hij vertelt over de samenwerking. “Lion Sails is door deze 
samenwerking klaar voor de toekomst. Ik meet de zeilen op, Quantum voegt daar 
haar expertise aan toe en produceert de zeilen. Zo heb ik ook weer meer tijd voor 
zeilreparaties en andere werkzaamheden.” 

Quantum Sails verwelkomt ton en zijn medewerkers in haar dealernetwerk. De 
jarenlange ervaring van Lion Sails en de commitment van Quantum Sails om de 
hoogst mogelijke kwaliteit zeilen te leveren vormt de perfecte match voor zowel 
toer-als wedstrijdzeilers, en dus voor u!

Contactgegevens lion sails / Quantum zuid west

zeilmakerij lion sails bV
Veerhaven 1b
4485 PL Kats 
t: +31 (0)113-600 291 
F: +31 (0)113-600 249
E: info@lionsails.nl   E: tleeuwestein@quantumsails.com 
W: www.lionsails.nl W: www.quantumsails.nl
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COOk AhOy

waterzooi op de boot…..

Extra nodig:
rasp

bereidingstijd:
ca. 20 minuten

bereidingswijze:
Pel en hak de knoflook grof.
Pel en snijd de uien in ringen.
Verwijder het kontje van de venkelknollen. 
Halveer de venkelkollen en verwijder de kern. 
Snijd venkelknollen in dunne repen.
Schil de winterpeen. 
Snijd de winterpeen eerst in de lengte doormidden en vervolgens in plakjes.
Verdeel de knoflook, ui, venkel en winterpeen over de bodem van een hapjespan. 
Verbrokkel het bouillonblokje boven de groente. 
Voeg het water toe en zet het vuur onder de pan aan. 
Breng op smaak met wat versgemalen peper.
Rasp de schil van de citroen boven de hapjespan en snijd de citroen in partjes.
Snijd de witvis in blokjes en leg op de groente in de pan.

Hak de topjes van de dille fijn en meng door de roomkaas. 
Breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper.
Snijd het brood in plakken en besmeer elke plak met het roomkaasmengsel.

serveren
Verdeel de waterzooi over borden en serveer met een sneetje brood en een partje 
citroen.

Ingrediënten voor 4 personen.
1 teentje knoflook
2 uien
2 venkelknollen
1 winterpeen
1 l water
1 visbouillonblokje
1 citroen
300 g witvis (lokale aanbod)
bijvoorbeeld heilbot of kabeljauw
5 takjes dille
200 g roomkaas
1 lokaal brood van de bakker

34
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aGENda 2014 / 2015 

1 november Goofy’s

22 november Algemene ledenvergadering

  Leden koken voor leden 

6 december Goofy’s

13 december Kerstrace

3 januari  Goofy’s

7 februari       Goofy’s

7 maart  Goofy’s

29 maart          Zwembadles 

4 april             Goofy’s

12 april            Zeilles

19 april            Zeilles

6 april              Zeilles

10 mei             Zeilles

17 mei             Zeilles

31 mei             Zeilles

7/8 juni            Familieweekend

Actuele informatie vindt u op onze website: 

www.wsvnb.nla
G

E
N

d
a

 2
0

1
4

 /
 2

0
1

5



36

Wetenswaardige telefoonnummers, VHF-kanalen en internetadressen,

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

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

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

Sportvisserij:
-  Delta Federatie 0113-581014

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

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

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

tandarts:
-  tandartspraktijk Heijers in Kortgene 0113-301992

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

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

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

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


