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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
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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: Kralingseweg 444a 3066 RD ROTTERDAM
Alice Krekt tel. 010 - 4665430 alicekrekt@gmail.com 
 
Havenontwikkelingen: Boulevard Bankert 614 4382 AC VLISSINGEN
Hans Slemmer tel. 0118-415222 jrswts@zeelandnet.nl
                             
KASCOMMISSIE
Rob Maters Groesbeekseweg 338 6523 PL NIJMEGEN
 tel: 024-3239467  robmaters@cs.com  

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN HAVENKANTOOR:     
van april t/m september : dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur     
van juli t/m augustus : dagelijks tot 21.30 uur     
van oktober t/m maart : maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur    
 : zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur zondag van 12.00 tot 14.00 uur.
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Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.wsvnb.nl
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EVENEMENTENCOMMISSIE     
Bob Daems Oudstrijderslei 91 B-2180 EKEREN
 tel. 0032 - 36648458 daems.bob@skynet.be  
 
Thomas Knabben Luchsweg 39A D-50259 PULHEIM
  knabben-korbitza@t-online.de 
 
Kurt Breweé Nijverheidsstraat 83 9230 WETTEREN
 tel. 0032 - 496648672 bk9473@live.be

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

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

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

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

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

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

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

JEUGDCOMMISSIE      
Bruno Cromphout Jan Vanderstraetenstraat 138 B-1600 ST-PIETERS-LEEUW
voorzitter tel. 0032 - 477760156 waggel.sy@gmail.com

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

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

Tom Cromphout Jan Vanderstraetenstraat 138 B-1600 ST-PIETERS-LEEUW
 tel. 0032-494314222 tom.cromphout@gmail.com

Veerle Coene Hundelgensesteenweg 1278 B-9820 MUNTE
 tel. 0032-497944840 LPVC@skynet.be

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

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

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

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

In deze najaarseditie van de Kinkhoorn vragen wij uw speciale aandacht voor het 
artikel over het Jubileumjaar  2016. In 2016 bestaat onze Watersportvereniging 
namelijk 50 jaar!
Een “feest”commissie is volop bezig om dit jubileumjaar een feestelijk tintje te 
geven.
Verder kijken wij in dit nummer terug op diverse activiteiten die dit vaarseizoen 
hebben plaats gevonden.

In de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van actuele informatie 
terwijl in het clubblad de aandacht meer ligt op artikeltjes en verslagen. Daarom 
zijn we altijd weer opzoek naar uw reis- / wedstrijdverslag of ander interessant 
artikel t.a.v. zeilen, vissen en motorvaren. Mail ze naar de redactie.
En sla voor de winterperiode de goede adviezen van de havenmeester niet in de 
wind.

Gezellige wintermaanden en fijne feestdagen gewenst.

Tilly van der Linden

INLEVEREN KOPIJ: VOOR 18 MAART 2016
Volgende uitgave Kinkhoorn eind april 2016

Steigerborrel tijdens sluitingstocht naar St. Annaland op 26 en 27 september.
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intelligence on board

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

uw specialist in navigatie- en 
communicatieapparatuur 

tijssen elektro
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Een bijdrage leveren aan de oktoberuitgave van de Kinkhoorn stemt mij altijd een 
beetje droevig. Blijkbaar loopt het seizoen alweer op zijn eindje terwijl het op het 
water nog zo lekker toeven is. Niet alle dagen natuurlijk maar toch zijn er nog veel 
mooie vaardagen in september en oktober.

Maar als het zomerseizoen eindigt begint het winterseizoen. Ook een mooie 
periode met voor velen van ons als hoogtepunt natuurlijk de 1e zaterdag van 
de maand. Dan begeven wij ons massaal naar de boot om mee te doen aan de 
Goofy’s, een koude en vaak natte, maar oh zo leuke maandelijkse happening. 
Maar nu eerst een terugblik op de afgelopen voorjaars- en zomermaanden.

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei werd door het bestuur het 
financiële jaarverslag 2014 uitgebreid behandeld en gelukkig konden we ook 2014 
met een weliswaar klein maar toch positief resultaat afsluiten. Daarnaast werd 
uitgebreid ingegaan op alle onderhoudsactiviteiten en investeringen die tijdens 
de winterperiode zijn uitgevoerd en nog in de loop van het jaar in uitvoering zullen 
worden genomen. Ook de commissies presenteerden hun programma voor het 
aanstaande zomerseizoen. Kortom, het volledige wel en wee van de vereniging 
en de haven werd besproken. 

Tijdens deze vergadering werd de gebruikelijke boekenbeurs voor de allerlaatste 
keer gehouden. Inmiddels is de goedgevulde boekenkast op de bovenste 
verdieping van de Yachtclub een regelmatig gefrequenteerd fenomeen, zowel 
door de leden als door de passanten.

In de zomermaanden is de vergaderfrequentie van het bestuur laag, wat niet 
betekent dat onze aandacht voor de vereniging verslapt, maar worden overleg 
en communicatie m.b.v. email vrolijk voortgezet.
In de voorjaarseditie van de Kinkhoorn is uitgebreid aandacht gevraagd voor het 
correct parkeren op de haven. Gelukkig hebben we kunnen constateren dat u zich 
ons verzoek hebt aangetrokken waarvoor dank. Ook tijdens de Goofy’s zullen wij 
vanaf de 1e wedstrijd weer gebruik gaan maken van parkeerwachters om aan 
het door de Gemeente en bewoners van Colijnsplaat gewenste parkeergedrag 
te voldoen.

De water- en luchttemperatuur waren in mei en juni teleurstellend laag maar 
tijdens de vakantieperiode hebben we in Nederland en ten (zuid)westen en 
(noord)oosten allemaal redelijk zomerweer gehad. Ook de zomerstorm in het 
weekend van 25 en 26 juli hebben we aardig overleefd wat we vooral te danken 
hebben aan de inzet van onze havenmeesters die dat weekend hun handen vol 
hebben gehad om de schade aan de steigers en onze boten tot een minimum te 
beperken.
Doet me er gelijk aan herinneren om tijdig de rolfok van de voorstag te 
verwijderen en, als u in de herfst en winter gaat varen, bij terugkomst uw boot 
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goed en stormvast in de box vast te leggen.
De baggermolen is na een intensieve onderhoudsbeurt weer te water gelaten en 
de havenmeesters zijn inmiddels weer met baggeren begonnen. 
Met het bestuur hebben we de reguliere maandelijkse vergaderingen weer 
opgestart  en komen onderwerpen als het 50 jarig lustrum, de haven, het overleg 
met de Gemeente over havenontwikkeling en verlenging huurovereenkomst en 
vele andere zaken aan de orde.

Natuurlijk ook de voorbereiding voor de Algemene Najaarsledenvergadering op 
21 november waarin de begroting voor 2016 aan u gepresenteerd wordt, welke 
investeringen en onderhoud gaan in 2016 plaatsvinden, enz., enz., kortom we zijn 
alweer druk bezig met 2016.

Rest mij u namens het voltallige bestuur een prettige Kerstmis en jaarwisseling 
en een voorspoedig en goed 2016 te wensen.

50 JAAR WSVNB: Jubileumjaar start op 16 april 2016
Wist u dat de WSVNB op 7 april 1966 is opgericht? Dat is al bijna 50 jaar geleden. 
In al die jaren is de haven gegroeid van een paar boten in Kortgene, naar een 
paar steigers bij de vissershaven in Colijnsplaat, tot een bruisende en gezellige 
haven met 550 ligplaatsen. De WSVNB begon met een vrijwillige havenmeester, 
een paar vissers die op de steiger de vangst vergeleken, een zeilwedstrijdje als 
men zin had en soms een borreltje bij de voorzitter aan boord. Anno nu heeft de 
haven van Colijnsplaat een ruime keuze aan activiteiten, voor elk wat wils. Het 
hele jaar door kunnen we met onze vereniging ontspannen, leren, plezier maken, 
wedstrijden zeilen en vissen. De WSVNB is een thuishaven voor onze schepen, 
en bovendien een thuishaven voor de bemanning. In deze haven ontstaan 
vriendschappen voor het leven en worden de mooiste avonturen beleefd.

We willen dit graag vieren! Viert u met ons mee? Een aantal reguliere activiteiten 
krijgt een bijzonder tintje en we organiseren een paar nieuwe dingen. Een tipje 
van de sluier kan ik vast oplichten:

- Feest op 16 april (in plaats van de openingsborrel): Een speciaal feest, 
waar de voorzitter met alle leden het jubileumjaar opent en het glas 
heft op het jubileumjaar. We kijken terug op bijzondere momenten, er is 
muziek, een optreden van een WSVNB band, een verassingsoptreden, de 
onthulling van de jubileumvlag en het jubileumfotoboek, lekkere hapjes 
en natuurlijk tijd om bij te praten. Zo starten we met plezier en in stijl het 
mooie jaar dat komen gaat. Iedereen ontvangt hiervoor ook per post een 
uitnodiging.

- Vaartocht in het Pinksterweekend: traditioneel gaan we met de 
openingstocht een dagje varen, maar dit jaar willen we verder. We 
varen naar Antwerpen, blijven daar gezellig eten en overnachten. Samen 
ontdekken we het onbekende van deze bruisende havenstad. 
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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?



- Diverse bedrijfsbezoeken en speciale lezingen op diverse momenten: wie 
interesse heeft kan mee, om nu eindelijk eens die scheepswerf van binnen 
te bekijken, het verkeersbegeleidingscentrum van Neeltje Jans te zien, 
of te leren wat te doen als er een lijn in de schroef zit op zee. Houd de 
website en de nieuwsbrief in de gaten!

Meer informatie volgt, onder andere in de e-mail nieuwsbrief, in de volgende 
Kinkhoorn en per post.

Om van 2016 een feestelijk jaar te maken is nu al een groot aantal vrijwilligers 
aan de slag gegaan. Vele handen maken licht werk en het is enorm leuk om met 
elkaar plannen te bedenken en uit te voeren. Er is een speciale commissie in 
het leven geroepen, die het jubileumfeest organiseert en alle activiteiten door 
het jaar heen coördineert. Deze jubileumcommissie bestaat uit Alice Krekt, Bas 
Dijkhuizen, Liesbeth Picart, Peter Baele en Peter v.d. Neste. Na een oproep 
voor hulp boden zich nog meer actieve vrijwilligers aan. Bob Daems maakt met 
enthousiasme het bezoek aan Antwerpen rond Pinksteren tot een bruisende 
activiteit. Jan Bom en Bruno Cromphout selecteren ondertussen de mooiste 
foto’s voor het jubileumfotoboek. De voorbereidingen zijn gestart en de voorpret 
kan beginnen!

Namens de jubileumcommissie
Alice Krekt
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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 HET HAVENKANTOOR

Bij het verschijnen van deze editie van de Kinkhoorn ligt de zomer van 2015 al 
weer ver achter ons. Een zomer van uitersten; zonovergoten hete zomerdagen 
van 30 graden en meer, dagen met zware regen en onweersbuien 20 mm 
en meer, stormweer windkracht 10, dagen met windstil weer, dagen met 12 
passanten en enkele dagen met 124 passanten in de haven. Daarnaast ook 
nog iedere dag hoog- en laagwater. Kortom genoeg afwisseling en uitdagende 
momenten. Inmiddels is iedereen weer terug in de thuishaven en zien we in de 
verte al de winter naderen.

Tijd om uw boot weer wat 
zorgvuldiger af te meren met de 
beste landvasten die u maar kunt 
kopen en van ruim voldoende 
afmetingen. Ook fenders, in groten 
getale rondom de boot om deze 
bij zware storm vrij van steigers en 
naastliggende schepen te houden, 
zijn belangrijk. Realiseert u zich 
daarbij dat sommige schepen bij 
stormweer bijna 30 graden hellen 
alleen al op de kale mast. Bovenal 
zet lijnen naar de achterschepen 
van de naast u liggende schepen 
aan beide zijden.

Rolfokken verwijderen van 15 
oktober tot april verplicht in onze 
haven!

Net als in het vaarseizoen wordt 
het zeer op prijsgesteld als u de 
ligplaats vrij meldt als de boot naar 
de winterberging vertrekt. 

Overigens nog heel erg bedankt voor de meldingen deze zomer!!!
Zeer waarschijnlijk is de baggermolen al weer bezig om de diepte van de haven 
op peil te houden. Vriendelijk doch dringend verzoek van de schipper om bij het 
passeren voorzichtig te werk te gaan. Zorg dat u gezien wordt voor het passeren 
want de zuigarm kan onderwater schuin naast de bak zwenken en daardoor een 
belemmering voor de doorvaart zijn. (Boem is ho en schade.)

Let op: opzeggen van ligplaats en/of lidmaatschap dient te gebeuren voor            
1 november.  In dit nummer treft u een voorgedrukt opzegformulier aan.
Opzeggingen na 1 november worden niet geaccepteerd. 
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scheepstimmerbedrijf
A l b e r t  J a n  E n n i k
Corr.adres: Havelaarstraat 97a
4486 BB Colijnsplaat
www.wood-design.nl 
E-mail: info@wood-design.nl

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

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

10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

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

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

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

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



VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE

Clubweekend 2015
Al bijna de hele week horen we in de weerberichten dat het tijdens het club-
weekend slecht weer gaat worden. We houden er voorzichtig  rekening mee dat 
van de vele leden die zich hebben opgegeven er misschien toch een aantal niet 
zullen komen. Vrijdagmorgen rijden we in de plenzende regen naar de haven en 
zoals meestal wordt het in Zeeland weer droog. Dat valt weer mee, helaas geen 
zonnetje te zien. Wat niet meevalt is de aanblik van de vloer in de tent. Deze lijkt 
de afgelopen dagen ergens bij een boerenmanifestatie te zijn gebruikt en ligt he-
lemaal onder de Zeeuwse klei. Dat is een lekkere binnenkomer. Eerst maar eens 
schoonmaken voordat we de tent in kunnen richten. Er valt nogal wat te doen 
want er moet een keuken worden opgesteld, de kramen voor de buffetten moe-
ten worden opgebouwd, tafels en stoelen voor 260 man worden klaargezet en  
een complete elektrische installatie worden opgetuigd. Maar eind van de middag 
zijn we klaar. We hoeven gelukkig vandaag niet te starten met de voorbereidende 
werkzaamheden voor het diner. Morgen wordt alles vers bereid.

Zoals gewoonlijk start de zaterdagochtend voor een aantal van ons al om een 
uur of zeven. Als om half acht de vissers zich komen inschrijven voor de viswed-
strijd moeten ontbijt en koffie klaar staan. De weergoden werken echter niet mee. 
Het is allesbehalve visweer en de commissie besluit dan ook, in overleg met de 
vele vissers die toch naar de tent zijn gekomen, om de wedstrijd af te lassen. De 
grote prijzenpot die René heeft verzameld, wordt later op de dag wel verloot. Dus 
dit jaar is er geen Viskampioen. Misschien kan er later in het jaar nog eens voor 
het clubkampioenschap gevist worden.

De zeilwedstrijden en de jeugdspelen kunnen gelukkig wel door gaan. Dat laatste 
weliswaar in de tent, maar dat lijkt de kinderen niet te deren. Als om 11.00 uur de 
verse groenten arriveren kan de keukenbrigade, wederom aangevuld met vrijwil-
ligers, eindelijk aan het werk. Het is altijd fijn om te zien dat clubleden spontaan 
binnenlopen en aanbieden om mee te helpen. Zo maken vele handen licht werk. 
Dit jaar gaan we op de Italiaanse toer en we hebben het ons niet gemakke-
lijk gemaakt met een 3 gangen menu met 4 verschillende hoofdgerechten. Als 
voorgerecht serveren we bij de Anti – Pasti, Meloen met Ham en Vitello Tonnato. 
Voor de hoofgerechten kan er een keus gemaakt worden uit Ossobuco, Lasagna, 
Pizza en Spaghetti en de Lasagna en de Pizza dan ook nog eens in twee ver-
schillende versies, vlees en vis. Als afsluiter hebben we een eigen huisgemaakte 
Tiramisu met koffie. En dat voor 260 man.

Het blijft de hele dag guur weer maar toch begint de tent al weer vroeg vol te lo-
pen. De crew van de Yachtclub staat inmiddels paraat om iedereen van drank te 
voorzien en we openen het clubfeest met het aanbieden van het aperitief, dit jaar 
een heerlijke frisse Limon Fizz, een combinatie van Prosecco en Limoncello.
Als we klokslag 19.00 uur de voorgerechten gaan uitserveren blijkt dat de meeste 
mensen toch het weer hebben getrotseerd en zijn gekomen. We hebben 250 
gasten aan tafel. Dit jaar hebben we er voor gekozen om vanuit 3 buffetten, ver-
spreid over de tent, de verschillende hoofdgerechten uit te delen. Dit zorgt er in 
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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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ieder geval voor dat er geen lange rijen ontstaan en iedereen snel aan de beurt is. 
Zelfs bij de Pizza en de Spaghetti die ter plekke bereid worden.

Misschien had het mindere weer ook wel een voordeel. De gasten bleven ook na 
het diner lekker in de tent hangen en met de muziek van onze discjockeys heeft 
de dansvloer nog lang volgestaan. Dat de crew van de Yachtclub in de bediening 
zijn “mannetje” staat, is iedereen inmiddels al wel duidelijk. Ook achter de micro-
foon blijken ze over onvermoede talenten te beschikken. Misschien een idee om 
voor volgend jaar een karaoke set neer te zetten. Misschien krijgen we dan Kees 
ook nog aan het zingen.

Zondagmorgen start traditioneel met het clubontbijt met als belangrijkste ingre-
diënten verse broodjes uit Colijnsplaat, verse vleeswaren, verschillende kazen en 
een heerlijke beenham uit Antwerpen en  een enorme hoeveelheid roerei bereid 
door de evenementencommissie. Aangevuld met heel veel koffie, thee en vruch-
tensappen. Dit jaar, en dat zal zeker te maken hebben gehad met het slechte 
weer, waren er veel minder ontbijtgasten dan gewoonlijk. Begrijpelijk maar na-
tuurlijk wel jammer.

Na het ontbijt rest ons “slechts” het opruimen van de tafels, de stoelen, het 
podium, de lampen, de buffetten, het keukengerei, de elektrische installatie en 
de werkplaats van de havenmeester ….. Zoals ik eerder al zei, ook hier zie je de 
leden letterlijk opstaan en spontaan hun handen uit de mouwen steken om de 
tafels en de stoelen op te ruimen. Mooi toch!

Op zondagmiddag zo rond 13.00 uur kunnen we eindelijk even uitrusten op het 
terras van de Yachtclub. De jeugdcommissie heeft helaas ook de jeugdzeilwed-
strijden af moeten lassen, maar de andere zeilwedstrijd voor het familie clubkam-
pioenschap is wel door gegaan en gewonnen door Erik Jan de Ridder met de 
Vindio.

Zo, voor ons zit het clubweekend er weer op maar hebben jullie nog ideeën of 
wensen voor volgend jaar laat het ons weten. Ben je enthousiast geworden en wil 
je ons volgend jaar komen helpen?? Mail ons op: daems.bob@skynet.be.

De evenementencommissie:
Bob, Jeanine, Koos, Iet, Kurt, Thomas, Andrea, Mieke en Frank

De vaste bemanning:
Wim en Tilly

De vrijwilligers:
Angelique, Bernard, Dora, René, Bram en Nel en Uta 
En nogmaals hartelijk dank aan alle andere leden die hier niet bij name genoemd 
zijn maar die tijdens het clubweekend hun steentje hebben bijgedragen aan het 
welslagen van dit evenement!!
En niet te vergeten Kees en zijn bemanning van de Yachtclub die de keuken be-
schikbaar hebben gesteld en ons de hele tijd voorzien hebben van gratis advies.
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www.dekleinedeugniet.info

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

Hier had uw ADVERTENTIE kunnen staan

Informatie op het havenkantoor

tel.: 0113-695762
of e-mail: havenkantoor@wsvnb.nl
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE

De laatste jaren daalde het aantal kinderen die deelnemen aan onze zeillessen 
langzaam onder de twintig. Groot was onze verbazing toen in maart de teller op 
29 deelnemers stond. Vooral bij de jongsten was de toename enorm. Wij zaten 
met een luxeprobleem, maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee. 

Na de zwembadles in maart en de eerste zeillessen in april bleek snel dat wij dit 
wel de baas konden omdat iedereen een handje toe stak. Bij deze een dankjewel 
aan de ouders bij het op- en aftuigen van de bootjes. Ieder kind kreeg de kans 
om zijn zeilvaardigheden te laten groeien en dit op een aangename en speelse 
wijze. Niemand viel figuurlijk uit de boot, letterlijk dat was bij de oudsten een 
andere zaak.

In juni trokken wij met z’n 
allen naar het Veerse meer. 
Thema was ‘reis rond de 
wereld’. Het recreatie-eiland 
de Omloop was voor een dag 
onze wereld. Ook hadden wij 
dit jaar in juni de Deltacombi 
in Colijnsplaat. Spijtig genoeg 
waren er geen bekers voor 
onze kinderen.

In september kwam een koud 
en nat clubweekend. Zaterdag 
waren er de klassiekers zoals 
pannenkoeken eten, tekenen, 
spel en broodjes bakken. 
Zondag dwong het slechte 
weer ons om de wedstrijden 
te verdagen. Echter konden 
de allerkleinsten aan boord 
van het havermeesterbootje 
‘Suzanna’ een rondvaart 
maken door de haven.

Op zondag 13 september 
hadden wij onze extra training 
voor de oudste groepen. Dit 
jaar was dit onder leiding van 
de oud-clubkampioenen Kaat 
en Joris.

Ten slotte hadden wij op 20 september het clubkampioenschap Optimist
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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)

Problemen met uw teak 

op dek of kuip?

Nieuw  of  renoveren van uw:
teakdek,  kuipbank,  kuipvloer,  blokrooster 

of

Uw rubber voegen onderhouden / repareren?
of

 1e klas teakhout op maat nodig voor uw schip?
   of

teakhouten proppen 
8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm

prijs vanaf € 0,05 per stuk incl 21% BTW

vraag vrijblijvend offerte

of

kijk op: 

   www.zeelandnet.nl / prikbord / boten & watersport / klussen 

Info:   

B  ob   A  mbachtelijk   T  eakwerk  
 bobteakwerk@zeelandnet.nl

 tel: 0031 (0)6 53 51 63 64 

Westelijke Kanaalweg 59

4424 BG Wemeldinge   Zeeland



De uitslagen:
Groep C
Sebastiaan Wirtjes
Noé Fellin
Anne Dijkhuizen
Groep A
Sjoerd Krämer
Juul Janssens
Jeff Janssens
Merel Parlevliet

Juul en Sjoerd waren zo aan 
elkaar gewaagd, dat een regel uit 
het wedstrijdreglement bepaalde 
dat Sjoerd clubkampioen werd. 
Het is hun wens om beiden als 
clubkampioen beschouwd te worden.

Volgend jaar gaan de zeillessen door 
op:
Zondag 20 maart = zwembadles 
Zondag 10 april  = 1ste  les       
Zondag 17 april  = 2de  les
Zondag 24 april  = 3de  les
Zondag 22 mei  = 4de  les
Zondag 29 mei  = 5de  les
Zondag 5 juni = 6de  les

21
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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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BOKKERIJDERS RACE 2015

Van Colijnsplaat naar Ramsgate en terug.
“Mind the Sandbank” staat in het zand geschreven op een foto in de 
eerbiedwaardige Royal Temple Yachtclub van Ramsgate. En Ramsgate was dit 
jaar ons doel voor de deelnemers aan de jaarlijkse Bokkerijders Race / Tour.
De windvoorspelling was ideaal zodat we op de heen- en terugweg wind mee 
hadden. Met een kleine aantekening dat het op de heenweg af en toe regende 
en dat op de terugweg de wind af en toe weg viel. Maar dat is ook de charme 
van zo’n zeiltocht.
Deze keer verzamelden 13 van de 15 aangemelde schepen zich ’s morgens vroeg 
om 6.00 uur bij de startlijn Roompot Buiten. Met een oosten wind van 3 Beaufort 
hees bijna iedereen de spinnaker of gennaker. Met deze wind kon ’s morgens 
direct naar zee en daarna langs de Belgische kust gezeild worden.
Bij Westhinder werd de Traffic Separation Scheme (TSS) overgestoken en 
vanaf de boei Falls Head kon koers gezet worden naar Ramsgate. In de loop 
van de middag begon het te regenen en nam de wind toe tot 6 Beaufort uit het 
noordoosten. Met deze stevige bries voer iedereen met een flinke vaart naar 
Ramsgate en de meeste boten bereikten de haven nog voor donker. Zodoende 
was het geen  probleem om oostelijk langs de Sandbank te varen. Bij de briefing 
was er extra op dit gevaarlijke punt in de haven gewezen. En zaterdagochtend 
kon iedereen ook zien waarom! Een Engels zeiljacht lag vast op de Sandbank.

Vrijdag was voor iedereen vrij om te besteden: sightseeing, kleine reparaties 
verrichten of gewoon lekker uitrusten aan boord. Bob Daems had ’s avonds een 
diner  geregeld in “The Oak Hotel”. Daar werd ook de terugtocht besproken. Op 
grond van de windverwachting werd besloten om dezelfde route terug te varen. 
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Dus niemand hoefde de plotter opnieuw te programmeren. Er was alleen wat 
discussie over de starttijd omdat vanwege de zeer lage waterstand (het was 
springtij) iedereen wel op tijd de haven uit moest kunnen.
De afgesproken tijd van 08.00 uur bleek toch nog te vroeg aangezien een aantal 
boten nog vast zat. Om 08.30 uur verschenen alle schepen aan de startlijn tussen 
de boeien No1 en No2. Ook deze keer kon eenieder die dat wilde direct onder 
spinnaker of gennaker starten. In de loop van de dag werd het weer steeds 
mooier en de zon kwam achter de wolken tevoorschijn. Met het mooie weer viel  
de wind echter weg en werd het een kwestie van geduld voor de deelnemers. 
Aan boord van de Top Job bleef de bemanning gemotiveerd, want alleen zeilend 
kon gewonnen worden en het was zeker dat de concurrentie dat ook dacht! 
Het is weliswaar toegestaan om bij de Bokkerijders Race de motor te gebruiken 
maar de tijd wordt dan met drie vermenigvuldigd dus dan is er nauwelijks kans 
om te winnen. De tweede reden om de wind af te wachten was dat er tijd was 
om een lekkere maaltijd klaar te maken en de derde was de zekerheid dat 
de wind uiteindelijk weer zou komen. En zo was het ook. ’s Avonds vlak voor 
zonsondergang was de wind gedraaid en kon er tot de finish bij Roompot Buiten 
gezeild worden.
In de nacht van zaterdag op zondag liepen de schepen in Colijnsplaat binnen en 
kon iedereen na de lange tocht lekker uitslapen.
Zondag had de bemanning van de Yachtclub een heerlijke barbecue klaargemaakt. 
Maar eerst was er nog de verloting van de vele sponsorprijzen. Zodoende kon 
Bob iedere boot twee prijzen meegeven.
Aansluitend was de prijsuitreiking voor de deelnemers aan de Bokkerijders Race:
1. Top Job met schipper Norbert Burkert
2. Tiki Mas met schipper Christian Schrijver
3. Xapa 2 met schipper Sven de Mulder

Zoals gebruikelijk vindt volgende jaar de Bokkerijders Race / Tour weer met 
Hemelvaart plaats dus noteer dit alvast in uw agenda!

Norbert en Dolores Burkert
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VERHAAL VAN EEN BOOTNAAM

CIRRUS
Die boot heet Cirrus. 
Cirrus, wat is dat nu weer? Is dat weer zo een samenvoeging van verschillende 
namen? Cees Inge Rob Ra euh……..
Nee, het heeft weldegelijk iets met het weer te maken. 
Cirrus is een wolk, of nog beter een wolkengeslacht uit de familie van de hoge 
wolken. Ze komen voor op een hoogte van 6 tot 12 kilometer. Ze bestaan volledig 
uit ijskristallen. De bekendste vorm zijn de zogenaamde windveren, cirrus toefjes.
Wij waren op zoektocht naar een andere boot, en al vrij vlot kwamen we deze 
tegen (een Dufour 32 classic) en was de deal snel gemaakt. De boot heette 
‘Cirrus’ en omdat wij dat toch ook weer een mooie toepasselijke naam vonden, 
ook met een duidelijke nautische insteek, bleef de naam behouden, en heet de 
boot nog altijd ‘Cirrus’.
 

Onze vorige boot was de 
‘Betelgeuse’, een ster uit het 
sterrenbeeld Orion, dus ook 
een naam met een nautische 
achtergrond. Deze ster wordt 
(werd) vaak gebruikt voor de 
navigatie, een zogenaamde 
‘selected star’. Hoezo, een wolk 
– nautisch? Een ster begrijp ik 
nog wel, maar een wolk?                           
Dat zit als volgt. Voor het 
kunnen opmaken van een 
weersvoorspelling heeft het 
K(N)MI veel meteorologische 
waarnemingen van meet-
stations wereldwijd nodig. 
Op het land zijn er meer dan 

voldoende meetstations, maar op zee is dat een ander verhaal. Als oplossing 
hiervoor verzoekt het K(N)MI aan de schepen op zee en de oceanen, om op 
geregelde tijdstippen van de dag een waarneming van het weer te maken en 
die dan meteen door te sturen. Een onderdeel van die waarneming betreft de 
wolken. De verschillende soorten aanwezig, hoeveel van elke soort, de hoogte 
van de wolkenbasis en zo meer. Vandaar 
dat voor de nautische mensen onder 
ons een wolk wel degelijk een nautisch 
tintje heeft. De naam heeft zeker niet 
de doorslag gegeven in de aankoop. 
Maar als bijkomend voordeel heeft deze 
naam ook zijn zeer duidelijke praktische 
kanten. De naam past zeer goed op een 
petje, altijd handig om de naam van je 
boot correct gespeld te krijgen in een 
passantenhaven.
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Probeer dat maar eens met, pak hem beet, ‘Cumulonimbus’, een zeer mooie en 
erg indrukwekkende (onweers)wolk (dat laatste is natuurlijk even wat minder). En 
krijg maar eens ‘Cumulonimbus’ nog een beetje leesbaar op een petje.

Leendert, Veerle en Merel
CIRRUS,  F15  

Hieronder nog een paar leuke links naar websites met mooie wolkenfoto’s en 
interessante informatie betreffende de verschillende wolken(families).
www.wolkenatlas.de
http://www.meteo-julianadorp.nl/wolkenatlas/wolkenatlas.htm
http://allaboutweather.tripod.com/cloudclassification.htm

U bent van harte uitgenodigd voor de
Algemene ledenvergadering op zaterdag 21 november.

Aanvang 10.30 uur in de admiraalskamer van de Yachtclub.

Leden koken voor leden op 21 november
 
Peter, Gina (ASAP²), Christiaan, Bianca (Tiki Mas) hebben de eer om dit jaar 
samen met de watersporters van de C-steiger op zaterdag 21 november te 
koken voor de andere leden van de WSVNB. Kees geeft de sleutel van de keuken 
voor een dag uit handen (maar verleent wel bijstand, wees gerust). Hobbykoks, 
die van lekker eten houden, mogen dan in de maritieme keuken van onze 
Yachtclub koken. Het zal een leuke kookdag worden, een uitgelezen moment 
om elkaar wat beter te leren kennen. Wanneer u, als C-steigergenoot, dit jaar 
wilt meekoken laat dat dan weten via de havenmeester, Peter of Christiaan. Wilt 
u enkel komen eten dan bent u ook van harte welkom. Uiterste inschrijfdatum is 
15 november op het havenkantoor (de plaatsen zijn beperkt).

Mede-eigenaar gezocht voor Dehler 36, ligplaats Colijnsplaat
 
Vanwege het uitstappen van een mede-eigenaar, van een goed werkend (al ruim 
15 jaar) mede-eigenaren concept, zijn wij op zoek naar een nieuwe 
deelnemer/ster.

Geïnteresseerd? Bel naar (+31)06 53375217

Bart Monster
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ZEILEN MET DE MYTYLSCHOOL TILBURG
 
Op 20 juni is de klas van Mieke Lockefeer een dag mee gaan varen op de 
Oosterschelde. Op 5 boten, de Elyxir, de Innovation, de Windfall, het Crayenest 
en de Phileas Fogg, hebben 9 leerlingen en de 5 begeleiders een geweldige dag 
gehad. Iedereen heeft het ontzettend naar de zin gehad wat ook blijkt uit het 
volgende “reisverslag”. Namens ons nogmaals hartelijk dank aan de schippers 
van de boten en speciaal aan Kees Saaman die de leerlingen na het zeilen 
getrakteerd heeft op friet, snacks, limonade en natuurlijk ijs.

Zeilen TA 5/6 (toeleiding arbeid)
Op zaterdag 20 juni zijn wij gaan zeilen met de klas van juf Mieke. We verzamelde 
ons op school en reden toen door naar Colijnsplaat. Toen we daar aan kwamen 
werden we over 5 zeilboten verdeeld. Voordat we op de boot gingen kregen we 
een introductie. Na de introductie zijn we met de zeilboot over de Oosterschelde 
gaan varen. 

Elk groepje mocht mee helpen met varen. Tijdens het zeilen moesten we 
verschillende taken over nemen bijvoorbeeld: Helpen met overstag, sturen en 
zeilen wisselen. We kregen veel uitleg over hoe en wat je moet doen tijdens het 
zeilen.

Toen wij weer terug in de haven aan kwamen hebben we de boot aangelegd.
Voor dat we naar huis gingen kregen we nog frietjes en een ijsje.
Het was een hele leuke en leerzame dag.

Evita en Justin
 



29

N.B. Leerlingen die nieuw bij mij in de klas komen, verheugen zich al op de 
zeildag. Ik wil daarom ook proberen deze “traditie” voort te zetten. Dat kan als we 
voldoende boten en schippers hebben die  mee willen varen. We willen daarom 
proberen de zeildag op een vaste zaterdag in juni te plannen, zodat de datum 
ruim van tevoren bekend is en de schippers die mee willen varen, die datum 
kunnen reserveren.
Dus als u mee wilt varen, zet zaterdag 18 juni 2016 in uw agenda en meldt u aan 
op: mielock@planet.nl

Alvast bedankt.

Mieke Lockefeer

WIST U DAT

Wist u dat op 7 augustus 125 passanten onze haven aandeden en onze 
havenmeesters het klaarspeelden al deze schepen een ligplaats te verschaffen. 
Het was wel passen en meten!

Chapeau voor onze havenmeesters.

Wist u dat de Oosterschelde het grootste Nationaal Park van Nederland is.
Het een oppervlakte van 37.000 hectare en 179 kilometer oever heeft.
Met het getij achthonderd miljard liter water in en uit de Oosterschelde stroomt. 
Een gemiddelde diepte van negen meter onder NAP en een maximale diepte van 
42 meter onder NAP heeft.

In het Oosterscheldegebied veel verscheidene soorten planten en dieren leven.
Door de verschillende biotopen van zout en zoet water, van diep naar ondiep 
water, van sterke naar zwakke stroming en de aanwezigheid van slikken en 
schorren en kunstmatige rotskusten er veel verschillende ecosystemen ontstaan.
In elk klein ecosysteem weer andere planten en dieren gedijen.

Bron: Bevelandse Bode
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KNRM 

Wat is onderkoeling?
Onderkoeling is een verschijnsel dat iedereen kan overkomen. Te water raken 
is een duidelijke aanleiding voor onderkoeling, maar ook op het droge kan 
onderkoeling optreden. Het kan iedereen gebeuren die buiten actief is.
Tijdens zwemmen, surfen, duiken en zeilen, zelfs tijdens vissen kan 
onderkoeling ontstaan, zeker wanneer men zich onvoldoende voorbereidt of de 
weersomstandigheden plotseling veranderen. Maar ook iemand die ’s nachts 
thuis valt en niet meer op kan staan kan onderkoeld raken.
Het grootste gevaar van onderkoeling is, dat het sluipend verloopt. Omdat weinig 
mensen van het gevaar van onderkoeling op de hoogte zijn kun je onnodig in een 
gevaarlijke situatie terecht komen. Het grootste gevaar van te water raken is cold-
shock. Dit is een oncontroleerbare, op hyperventilatie lijkende ademhaling. Men 
kan het gevoel krijgen dat de luchtweg is afgesloten en voelt hevige pijn. Ook kan 
cold-shock ervoor zorgen dat men
onder water onbedwingbaar moet ademen, wat de paniek alleen maar groter 
maakt. Mede hierdoor treedt een plotselinge versnelling van de hartslag op en 
een toename van de bloeddruk. Dit kan leiden tot een hartstilstand. 
De cold-shock fase duurt enkele minuten. Juist op dit soort momenten is een 
goed reddingvest levensreddend doordat dit het gezicht boven water houdt. Na 
het overleven van de cold-shock zal bij een langer verblijf in het water het lichaam 
gaandeweg afkoelen.

Wat gebeurt er eigenlijk als je onderkoeld raakt?
Ook al merken we dit niet, ieder mens verliest voortdurend warmte en maakt 
voortdurend warmte aan. Wanneer de warmteafgifte groter is dan de aanmaak, 
zal de lichaamstemperatuur dalen. Vooral bij veel wind en wanneer men nat is, 
zal afkoeling sneller optreden. In water raakt je lichaam ongeveer 20 keer sneller 
warmte kwijt dan in lucht en hoe kouder het water, hoe sneller het proces verloopt.
Zodra de lichaamstemperatuur beneden 35°C daalt,spreekt men van 
onderkoeling.
Het eerste stadium van onderkoeling is kippenvel. In het tweede stadium van 
onderkoeling gaat het lichaam rillen en treedt er soms agitatie op. Wanneer 
iemand opgewonden of rusteloos is, spreekt men van agitatie. In een volgend 
stadium wordt de patiënt suf en sloom, gaat hij slechter presteren. Coördinatie en 
beoordelingsvermogen nemen af. Omdat de spraak verward kan raken, kun je de 
indruk krijgen dat de patiënt dronken is. De spieren kunnen verstijven waardoor er 
nauwelijks kracht meer is in armen en benen. Het wordt dan lastig om
bijvoorbeeld een reddingmiddel te pakken of een lichtkogel af te schieten.
Ook zwemmen wordt na verloop van tijd onmogelijk. Beneden 32°C zal 
bewusteloosheid optreden en rond 28°C veroorzaakt de lage lichaamstemperatuur 
een spontane hartstilstand. Toch zijn er onderkoelingslachtoffers bekend die tot 
ruim onder deze temperatuur zijn afgekoeld, gered zijn en hersteld zijn zonder 
daarvan nadelige gevolgen te hebben ondervonden.
Omdat bij onderkoeling de bloedvaten van de huid en spieren in armen en benen 
vernauwen, is er nauwelijks hartslag te voelen. Zo kan de indruk ontstaan, dat het 
slachtoffer is overleden. In sommige gevallen is dit echter niet zo! De dood kan 
pas met zekerheid in een ziekenhuis worden vastgesteld, en alleen als de patiënt 
eerst is opgewarmd. Vandaar: niemand is dood tenzij warm en dood.
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Hoe kun je onderkoeling voorkomen?
Onderkoeling kan worden voorkomen door goede kledingkeuze en de juiste 
uitrusting. Een isolatiedeken (van versterkt aluminiumfolie) in combinatie met een 
deken zijn noodzakelijke hulpmiddelen, mits op de juiste wijze gebruikt. Dikke 
plastic vuilniszakken zijn echter ook al effectief. In het water koel je 20 keer sneller 
af dan buiten het water. Hoe verder je lichaam uit het water blijft, hoe beter het 
is. Reddingvlotten, reddingboeien of wrakhout kunnen je redding betekenen als 
je daardoor gedeeltelijk uit het water kunt blijven en niet hoeft te zwemmen. 
Anderzijds zal water in een reddingvlot de afkoeling versnellen.

Voorkom onderkoeling door
• Voldoende warme kleding (thermo-ondergoed, fleece tussenlaag en water- 

en winddichte maar wel ademende bovenlaag) of een surfpak, droogpak, 
overlevingspak of warmte-overall (steamer) te dragen.

• Te zorgen voor goede ventilatie. Ook door transpireren koel je af. Wanneer 
transpiratievocht niet weg kan, kan onderkoeling optreden.

• Draag op het water een goedgekeurd reddingvest.
• Zorg voor persoonlijke noodsignalen om de tijd in het water zo kort mogelijk 

te houden.
• Te letten op de eerste symptomen: rillen, sufheid, verward spreken, stijfheid.

Overlevingskansen in water
Er is geen enkele wetmatigheid bij de overlevingskansen in water. Onderstaande 
tabel is een zeer ruwe schatting.
De werkelijke overlevingstijd hangt af van veel factoren zoals lichaamsbouw, 
hoeveelheid onderhuids vet, gebruik van alcohol of medicijnen, kleding, geslacht, 
windsnelheid, golfhoogtes, lichamelijke en geestelijke conditie.

Watertemperatuur Wetsuit Gekleed  Zwemkleding
  0° C 15 minuten 9 minuten 2 minuten
  5° C 3 uur 1 uur 0,5 uur
10° C 9 uur 3 uur 1 uur
15° C 12 uur  5 uur 2 uur
20° C 15 uur 8 uur 4 uur

Raak je te water
• Ga dan niet zwemmen, tenzij de kant zeer dichtbij is (minder dan 100 meter).
• Blijf stilliggen en maak je zo klein mogelijk. (HELP-houding)Het contactoppervlak 

met het water is dan klein. Water stroomt langs een kleiner deel van de huid. 
Er kan zich tijdelijk een dun isolatielaagje van verwarmd water vormen tussen 
de kleding en de huid. Oksels en liezen liggen beschut zodat onderkoeling 
langzamer gaat.

• Raak niet in paniek en denk positief: de wil om te overleven redt levens.

Wat moet je doen als iemand onderkoeld is geraakt?
1. Horizontaal verplaatsen
Een drenkeling die lang in het water heeft gelegen heeft een aantal bijzondere 
veranderingen in de bloedsomloop ondergaan door de voortdurende druk van het 
water op het lichaam. Eenvoudig gezegd: er wordt gedurende enkele uren steeds 
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meer vocht weggedrukt wat via de nieren wordt afgescheiden en eigenlijk is er 
sprake van een verstoord evenwicht in de bloedsomloop. Dit merk je pas op het 
moment dat je het slachtoffer verticaal uit het water haalt.
Door de zwaartekracht en drukvermindering op de ledematen, verplaatst het 
koude stroperige bloed van de romp zich naar de ledematen. Het toch al zwak 
functionerende hart zal deze verandering niet kunnen bijhouden en daardoor 
kan er een circulatiestilstand ontstaan. Door het slachtoffer horizontaal uit het 
water te halen wordt dit enigszins voorkomen. Ook het vervoer op het land moet 
horizontaal geschieden. Bij voorkeur met het hoofd iets lager en de benen in de 
voortbewegingsrichting.
Laat direct alarmeren via marifoonkanaal 16 of DSC, of op het land: bel 1-1-2 en
vertel erbij dat het om een onderkoelingslachtoffer gaat.

2. Geen ademhaling?
Start reanimatie! Zodra je een onderkoeld slachtoffer uit het water hebt gehaald, 
controleer je of de ademweg vrij is en of het slachtoffer ademhaalt. Twijfelt u aan 
de ademhaling, ga dan eerst 1 minuut beademen. Bij ernstige onderkoeling kan dit 
moeizaam verlopen door spierstijfheid. Begin pas na 1 minuut met reanimeren (30 
x borst indrukken - tempo 100 p. min., dan 2 maal beademen) tot professionele 
hulpverleners dit overnemen. Geef de moed niet op. Een onderkoeld slachtoffer 
heeft meer zuurstof nodig dan iemand met een normale lichaamstemperatuur. Elk 
beetje zuurstofrijk bloed dat met een reanimatie wordt rondgepompt kan redding 
betekenen.

3. Temperatuurisolatie
Een onderkoeld slachtoffer moet zo snel mogelijk tegen verdere afkoeling 
worden afgeschermd. Pak de armen en benen apart in zodat ze niet de romp 
extra kunnen afkoelen. Vergeet vooral niet het hoofd goed te beschermen, het 
heeft een relatief groot oppervlak en daardoor gaat er veel warmte verloren. 
Een onderkoelingdeken is ideaal om verdere afkoeling tegen te gaan. Een 
onderkoelingsdeken werkt alleen goed in combinatie met een deken. Heb je geen 
onderkoelingdeken, gebruik dan vuilniszakken, of bedek het slachtoffer met een 
deken, een slaapzak, of jassen.
Niet doen!
Probeer een bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken te geven. Geef nooit 
alcoholische dranken. Alcohol verwijdt de bloedvaten en kan juist daling van de 
temperatuur tot gevolg hebben. Beweeg een onderkoeld slachtoffer zo weinig 
mogelijk, behandel het lichaam als dat het van glas is gemaakt.
Wel doen!

Een aanspreekbaar slachtoffer dat zelf een beker kan vasthouden, mag wel 
warme, liefst goed gesuikerde, dranken innemen en begeleid onder een niet 
te warme douche. Zoek in elk geval warmte en beschutting, bescherm het 
slachtoffer tegen verdere afkoeling. Kleed het slachtoffer niet uit, tenzij in een 
beschutte en verwarmde ruimte en als je daarna het slachtoffer ook met droge 
kleding kan aankleden.

Meer weten over onderkoeling?
‘Boordboek EHBO’, Douglas Justins en Colin Berry, De Alk & Heijnen Watersport, 
ISBN 9789059610699 of op www.ehbo.nl 



COOK AHOY

Zeeuws vispotje 
Hoofdgerecht  

Ingrediënten voor 4 personen
2 uien
2 tenen knoflook
4 tomaten
2 el olijfolie
30 g boter
250 ml droge witte wijn
150 g kabeljauwfilet
150 g zalmfilet
3 takjes platte peterselie
150 g mosselen
100 g Hollandse garnalen (bakje)

Bereidingstijd:
ca. 30 minuten

Bereidingswijze:
Snipper de uien en snijd de knoflook in plakjes. 
Snijd de tomaten aan de onderkant kruislings in. 
Dompel ze 20 sec. in kokend water. 
Neem ze eruit en laat ze afkoelen. 
Pel daarna het vel eraf. 
Verhit de olie en boter in een hapjespan en bak de ui en knoflook op laag vuur 
5 min. 
Snijd ondertussen de tomaten in plakjes. 
Voeg toe aan de ui en knoflook en schenk de wijn erbij.
Stoof met de deksel op de pan nog 10 min. 
Snijd de kabeljauw en zalm in stukken van 5 cm en bestrooi met peper en zout.
Voeg toe aan het mengsel in de pan en laat in 6 min. net gaar worden. 
Snijd de peterselie fijn. 
Voeg de laatste 2 min. de mosselen toe. 
Doe op het laatste moment de Hollandse garnalen erbij en bestrooi het vispotje 
met de peterselie.

Eet smakelijk!
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Jachtonderhoud Zeeland 

0624240007 

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

 
tot 6 mtr lengte                                 € 110,- 
—- 7 mtr ——-                                    € 160,- 
—- 8 mtr ——-                                    € 180,- 
—- 9 mtr ——-                                    € 200,- 
— 10 mtr —— € 220,- 
— 11 mtr ——                                      € 250,- 
— 12 mtr ——                                     € 260,- 
— 13 mtr —— € 275,- 
Vanaf 13 mtr lengte                          € 350,- 
Onze  20 tons kraan wordt jaarlijks gekeurd! 
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AGENDA 2015 

3  oktober  Goofy’s

7  november  Goofy’s

21 november Algemene ledenvergadering

                       Leden koken voor leden

5 december  Goofy’s

19 december Kerstrace

2 januari Goofy’s

6 februari  Goofy’s

5 maart  Goofy’s

20 maart Zwembadles

2 april  Goofy’s

10 april Zeilles

16 april  Jubileumfeest

17 april Zeilles

24 april Zeilles

14/15/16 mei Vaartocht in het Pinksterweekend 

  naar Antwerpen

22 mei Zeilles

29 mei Zeilles

5 juni Laatste zeilles

Actuele informatie vindt u op onze website:
www.wsvnb.nlA
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Wetenswaardige telefoonnummers, VHF-kanalen en internetadressen,

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

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

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

Sportvisserij:
-  Delta Federatie 0113-581014

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

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

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

Tandarts:
-  Tandartspraktijk Heijers in Kortgene 0113-301992

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

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

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

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


