
Clubblad van de Watersportvereniging Noord-Beveland 
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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
 : Bic/Swift RABONL2U

BESTUUR
Voorzitter: Nieuwe Diep 38 4465 AB Goes
Kees Meijer tel. 06 - 21284047 keesmeijer.wsvnb@gmail.com  
  
Secretaris: Kralingseweg 444a 3066 RD ROTTERDAM
Alice Krekt tel. 010 - 4665430 alicekrekt@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: Lepelaarstraat 19 4302 VC ZIERIKZEE
Peter van den Neste  tel. 06 - 51684954 pavdneste@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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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

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

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

Mieke Lockefeer                 Kornet 2 5081 XL Hilvarenbeek
 tel. 013 - 5053406 mielock@planet.nl
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VAN DE REDACTIE

Terwijl wij druk doende zijn om de najaars-Kinkhoorn klaar te maken, lijkt er maar 
geen einde te komen aan deze mooie nazomer: een echte Indian Summer. Wij 
hopen dat iedereen weer een fijne en mooie zomervakantie heeft gehad op de 
boot, in de buurt of verder weg.
Voor u ligt dus de najaarseditie van ons clubblad de Kinkhoorn waarin u weer de 
nodige verslagen, informatie en wetenswaardigheden van onze vereniging kunt 
lezen.
In 1982 werd met het uitbrengen van de Kinkhoorn begonnen om daarmee de 
leden van de WSVNB te informeren over het wel en wee van onze vereniging. Het 
blad verscheen toen 4 x per jaar. Door de jaren heen is dat teruggebracht tot de 
huidige 2 x per jaar.
In deze tijd van digitale communicatie, waardoor iedereen actueel geïnformeerd 
kan worden, hebben wij gekeken of de Kinkhoorn in zijn huidige vorm daaraan 
nog voldoet. In de afgelopen ALV van 23 april is dit aan de orde geweest en er 
is toen afgesproken dat de redactie na overleg met het bestuur de leden in de 
najaarsvergadering  op 19 november a.s. nader zal informeren.
Inmiddels is hiervoor een aantal ideeën ontwikkeld en wij informeren u daarover 
graag in de komende Algemene Ledenvergadering.
Verder zijn wij blij dat Mieke Lockefeer ons redactieteam komt versterken. 
Welkom Mieke!

Graag tot ziens op de komende ALV of bij een van de andere activiteiten die nog 
op de agenda staan.

Tilly en Rena

Cluweekend 3 en 4 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

2016 Was een heel bijzonder WSVNB jaar, want we vierden ons 50 jarig jubileum. 
We hebben laten zien dat we een bloeiende vereniging zijn. Het was fantastisch 
om te zien hoeveel mensen als vrijwilliger of als deelnemer mee deden aan de 
activiteiten. Een grote vloot boten voer naar Antwerpen als opening van het 
seizoen en een aantal mensen reed er zelfs naar toe om dit niet te missen. We 
hadden een spetterend jubileumfeest, voorafgegaan door een maritieme markt 
waar veel lokale bedrijven vertegenwoordigd waren. De burgemeester kwam op 
bezoek en we kregen de Blauwe Vlag.  De stapel mooie herinneringen van 2016 
is al bijna te groot om overheen te kijken en  het jaar is nog niet eens voorbij. 
In het jubileumboek is onze rijke historie samengevat in tekst en beeld. Heerlijk 
om te lezen en we verheugen ons op de volgende 50 jaar! Daarvoor gaan we als 
bestuur weer enthousiast aan de slag. We werken met de havenmeesters steeds 
aan de kwaliteit van de haven, hebben goede gesprekken met de gemeente over 
het verlengen van het contract, willen ons steentje bijdragen aan de realisatie 
van aanlegplaatsen bij Neeltje Jans en ondersteunen de commissies, die alle 
gezelligheid, wedstrijden en leerzame activiteiten organiseren. 
Het bestuur kreeg in 2016 een nieuwe samenstelling. We namen tijdens de 
voorjaars ALV afscheid van Kees de Ridder. Hij was de afgelopen zes jaar 
voorzitter van onze vereniging (daarvoor een jaar vice voorzitter en drie jaar 
tweede penningmeester). Onder zijn leiding is het bestuur en de vereniging 
nog verder geprofessionaliseerd en zijn de relaties met de gemeente en andere 
havens versterkt. Tijdens zijn bestuursperiode is de Yachtclub van eigenaar 
veranderd. Wij danken hem hartelijk voor de plezierige samenwerking en zijn 
enorme inzet.  Wij wensen hem veel plezier bij het zeilen van de mooie tochten, 
die op zijn wenslijstje staan. 
Met het vertrek van Kees is ook de invulling van de andere bestuursposten 
gewijzigd: als nieuwe voorzitter hebben de leden ingestemd met de voordracht 
van Kees Meijer. Een nieuwe verenigingscommissaris is benoemd: Peter van den 
Neste. Hans Buytink blijft penningmeester en Hans Slemmer blijft bestuurslid 
havenontwikkelingen. En ik mag uw secretaris zijn. 
We zien er naar uit om met u allen te koersen naar veel watersportplezier!

Alice Krekt-Krämer 

U bent van harte uitgenodigd voor de
Algemene ledenvergadering op zaterdag 19 november.

Aanvang 10.30 uur in de admiraalskamer van de Yachtclub.

‘s AVONDS: “LEDEN KOKEN VOOR LEDEN”
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VAN HET HAVENKANTOOR

‘t Is weer voorbij die mooie zomer …
Wel was het weer een zomer met wisselende omstandigheden: perioden met 
fraai zomers weer en perioden met veel koude noordenwind en regenachtig. 
Zij, die vakantie hadden in de zomerse perioden, waren de gelukkigen.  Eind 
augustus waren de meeste vakanties voorbij en toen bleek dat de weermakers 
“het best voor lest” bewaard hadden, want september bracht een hele maand 
warm tot zeer warm weer met veel zon en overigens weinig wind.
De haven heeft door het koude voorjaar en de wisselvallige zomer wel iets minder 
passanten ontvangen. De vaste ligplaatsbezetting is zondermeer goed. Heel veel 
gebruik is er gemaakt van de afmeldings-app via de mobiele telefoon. Dit werkt 
heel fijn.
Regelmatig horen we op de nieuwsberichten over orkanen, cyclonen en tyfoons 
op andere continenten. Met het weerbeeld van september op ons netvlies van 
een spiegelgladde Oosterschelde mogen we niet vergeten dat bij ons ook het 
stormseizoen weer nadert. Dit brengt ons op de volgende aandachtspuntjes:

 
 • Rolfokken verwijderen voor 15 oktober
 • Landvasten nakijken en zo nodig vernieuwen, eventueel met rekkers
 • Stootkussens voldoende? Zit er genoeg luchtdruk in?
 • Walstroom aansluitkabel in orde? Kan er geen vocht in 
    de verbindingen komen?
 • Extra landvast klaar leggen op goed bereikbare plaats

In september hebben alle leden nog een controleformulier voor de gegevens, 
zoals deze bij ons bekend zijn, ontvangen. Al geretourneerd?  Daarbij zat ook het 
opzegformulier voor ligplaats en lidmaatschap. 
Mocht u plannen hebben, vergeet dan niet dat opzeggen moet gebeuren 
vóór 1 november!!

En zo rollen we de winterperiode in met de Goofy Races en de schepen die hier 
komen overwinteren. Best lekker hoor, om ’s winters een frisse neus te halen op 
het water. Ook een hele periode dat de zuiger weer actief door de haven zwerft 
met de nodige persleidingen, dus even opletten met in- en uitvaren. Zorg dat 
u gezien bent door de schipper want er zwaait onderwater een zuigbuis met 
cutterkop heen en weer.

Vanaf 1 oktober is het havenkantoor tijdens de weekenden beperkt geopend: op 
zaterdagen van 11.00  tot 15.00 uur en op zondagen van 12.00 tot 14.00 uur dus 
houd hier rekening mee.

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

Sluisplateau 29
4424 BK  Wemeldinge
T: 0113 62 20 93

Veerhaven 3
4485 PL Kats
T: 0113 60 02 70

Onderscheiden met de Blauwe vlag, een internationaal keurmerk voor waterkwaliteit

www.vdrest.nl

Ligplaatsen Stalling Reparatie Service Onderhoud

Oosterschelde 

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

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

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

U kent de

maar kent u ons al?



HELPENDE HANDEN

De elfkoppige crew die zich inzette voor het clubdiner en het ontbijt op 3 en 4 
september mocht veel lovende woorden van de leden ontvangen en een paar 
kritische opmerkingen, die we meenemen voor het volgende diner.
Er waren ook leden die zeiden: “Ik wil best een handje meehelpen”.
Dat is niet tegen dovemans oren gezegd vandaar…...

Wanneer hebben wij de meeste hulp nodig?

Op vrijdagmiddag als de tent wordt ingericht en de tafels en stoelen worden 
geplaatst en het  podium wordt opgesteld.
In de “keuken” als de “echt” grote potten, pannen, bakplaten en keukengerei 
worden afgewassen, die een heel jaar in de opslag hebben gestaan.

Zaterdagochtend bij het dekken van de tafels zijn extra handen meer dan welkom.
Door de beperkte ruimte in de “keuken” is bij de voorbereiding van het diner 
meestal geen extra hulp nodig maar wel bij het afwassen, iets dat de hele dag 
doorgaat.
‘s Avonds bij het uitserveren  en opdienen komen we handen te kort.
Gelukkig dat  Kees en zijn crew ons deze keer daarbij hebben geholpen anders 
was het niet gelukt. Nogmaals hartelijk dank.
Wat denkt u van al die potten, schalen en pannen die ons na het diner staan toen 
te lachen als het zo gezellig in de tent is!
“Zet maar in het water, zien we morgen wel”.

Zondagmorgen 8.00 uur de tent weer inrichten voor het ontbijt, broodjes snijden 
en wie o wie doet dan de afwas?

De tent opruimen is geen probleem, er wordt  spontaan hulp geboden en veel 
handen maken licht werk. Hartelijk dank.

Voelt u zich geroepen? Laat het ons nu weten en mail: daems.bob@skynet.be

Misschien denkt u: “volgend jaar, is volgend jaar” maar dan kunnen wij u tegen 
die tijd benaderen en met u afspreken wat, wanneer en of u nog wilt en kunt 
meehelpen.

De Crew

9
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Indien u te verrichte werkzaamheden hebt aan uw zeil- of motorjacht.
Een greep uit de werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen.

- complete motorbeurten
- onderwaterschip- en osmosebehandelingen

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

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

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

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

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

Deltastraat 17
4301 RC  Zierikzee
Tel. 0111-416 488

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

• Botenlift tot 30 ton 
• Mastenkraan 
•  Winterstalling in 

moderne loodsen 
of buitenstalling 

•  Onderhoud, 
reparatie en 
renovatie

• Dealer Vetus 



VAN DE JEUGDCOMMISSIE

In april startten 27 kinderen, verdeeld in drie groepen, de opleidingen optimist. 
De ‘Cétjes’ in de haven, de ‘Bétjes’ in de vissershaven en de ‘Aatjes’ buiten op 
de Oosterschelde. Dan was er geen, dan te veel wind; dan eens te warm en dan 
eens te koud en zo was het steeds wel wat. Maar het belangrijkste is dat het altijd 
leuk was. Eind mei hadden wij de Deltacombi waar onze oudste kinderen ook 
paraat waren. 

Juni bracht ons het familieweekend op het Veerse Meer. Een heuse vloot van 12 
schepen transporteerde een bende joelende kinderen naar de Omloop. Spelen, 
roei- en zeilwedstrijden, barbecue en een nachtelijke speurtocht zorgden ervoor 
dat de bende zich niet verveelde. Ondanks de druilerige regen was iedereen 
zondagmorgen dolblij toen de zeildiploma’s werden uitgereikt.

September startte met het clubweekend. Zaterdag aten wij massa’s 
pannenkoeken, maakten maskers, zochten naar verdwenen plaatsen in de haven 
en bakten broodjes. Zondag was een tegenvaller, de wind zorgde ervoor dat de 
clubwedstrijden uitgesteld werden. Maar twee weken  later was het zo ver. De 
strijd om de grote en kleine clubbekers barstte los en onder het waakzame oog 
van de wedstrijdleiding kwamen wij tot het volgende resultaat:

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Volgend jaar gaan wij er weer tegenaan. Op de website van de vereniging vind je 
alle informatie.

Bruno Cromphout
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 A:
1 = Anabel
2 = Margo
3 = Berend 

B:
1 = Sebastiaan
2 = Steven
3 = Noë
4 = Alexis

C:
1 = Sjoerd (voor de
      derde maal       
      clubkampioen)
2 = Anna Eva
3 = Merel
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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



START GOOFIES 

Zaterdag 1 oktober startte op de Oosterschelde voor Colijnsplaat het nieuwe 
winterzeilseizoen met een schitterende wedstrijd. Zowel het weer als de baan 
werkte mee om er een prachtige zeildag van te maken. Van het voorspelde 
onstuimige weer was gedurende de wedstrijd niets te merken. Er stond een 
prachtige wind om te zeilen met een groot aantal korte windshifts. De schippers 
en bemanningen moesten daardoor alert blijven en hadden veel te doen.

Ook de baan met veel vrij korte rakken zorgde voor voldoende afwisseling en 
werk. De tactici kwamen ruim aan hun trekken door de uitdagingen van de stroom 
op de Oosterschelde en de kruisrakken. 

Belgische overmacht in de ongemeten klasse
Met name bij de ongemeten boten was er sprake van overmacht van de Belgische 
deelnemers zowel wat betreft aantallen als bij de resultaten. Alleen Marc van Driel 
uit Rhoon wist de eer voor de Nederlanders te redden met een eerste plaats voor 
zijn boot de FAMOUS GULL 2 bij de snelle ongemeten boten (ongemeten A). Voor 
de rest was de top van de ongemeten boten een puur Belgische aangelegenheid.

Bij de gemeten boten deden de Nederlanders het een stuk beter met eerste 
plaatsen in alle klassen.

De uitslagen:
ORC A
Winnaar in ORC A werd Frans de Vries Lentsch uit Rotterdam met de 
STORTEMELK, winnaar voor Jaap Gelling uit Delft met de BARCAROLLE 2 en 
Werner en Erwin Joris uit Schilde (B) die met de GHOST derde werden.

IRC A
Ook in IRC A ging de overwinning naar Frans de Vries Lentsch uit Rotterdam met 
de STORTEMELK voor Werner en Erwin Joris uit Schilde (B) met de GHOST en 
Dirk Hellemans uit Herrloh die met de PINTA 92 derde werd.

ORC B
In ORC B won Jan Bom uit Wissenkerke met de DRUZIX voor Johan Bol uit 
Kruiningen met de ABOEN en Eric-Jan de Ridder uit Oss met de VINDIO die derde 
werd.

IRC B
In IRC B won Johan Bol uit Kruiningen met de ABOEN voor Bert Janssens uit 
Berlaar (B) met de PRINCE DE PETARQUE en Christof Lamproye uit Kortenberg 
(B) die met de ENIGMA derde werd.

Ongemeten A
De overwinning in ongemeten A was voor Mark van Driel uit Rhoon met de 
FAMOUS GULL2 voor Eric van den Broek uit Aartselaar (B) met de WILD THING 
en de fam. Schoenmakers-Pluym uit Zwijndrecht (B) die met de JACK UZI derde 
werden.

13



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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Ongemeten B
De overwinning ging hier naar Marcel Minten uit Hever (B) met de WINDHAPPER 
voor Bas Schmit uit Achel (B)/Dubai met de JEETJE en Leo van Haastrecht uit 
Meise (B) die met de BOEBOE derde werd.

De volgende Goofies zeilwedstrijd is op zaterdag 5 november. 

Kees van der Vaart

LIJNEN WASSEN

Groen uitgeslagen en door zout hard geworden lijnen maakt u weer schoon en 
soepel door ze te wassen in de wasmachine. Schoten, vallen en landvasten 
worden weer zo goed als nieuw met een flinke wasbeurt. Polyester lijnen kunnen 
ook in de wasmachine. Was ze op dertig graden met niet te veel waspoeder.
 
Moderne lijnen, zoals Dyneema, worden slapper als u ze in de wasmachine doet. 
Die kunt u beter in bad leggen en met de hand wassen. Gebruik dan juist geen 
waspoeder. Fabrikanten zijn er niet zeker van dat de lijnen daartegen kunnen.
Sluitingen en harde delen kunt u in een washandje wikkelen en met een elastiekje 
of touwtje vastbinden. Zo slaan ze uw wasmachine niet kapot.
Laat de gewassen lijnen goed drogen, voordat u ze opschiet en opbergt.
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Kats - Zeeland
Lion Sails

Met onze zeilen vaart u
vooraan in kwaliteit

kwaliteitszeilengemaaktin Nederland

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

Zeilmakerij Lion Sails Holland BV
Veerhaven 1 b
4485 PL Kats

Hier had uw 
ADVERTENTIE kunnen staan

Informatie op 
het havenkantoor

tel.: 0113-695762
of e-mail: 

havenkantoor@wsvnb.nl

NIJSSE ASSURANTIËN BV

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

Verzekeringen

     Hypotheken

   Pensioenen
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ONDERHOUD VAN UW BOOTKAP OF TENT

Onderhoud van uw bootkap/tent is een belangrijke stap tot behoud van uw tent. 
Als mensen bij ons binnenstappen met een compleet verschimmelde en groen 
uitgeslagen tent dan vragen wij ons wel eens af, laat men de auto ook zover 
komen of wordt die regelmatig gewassen en schoongemaakt? 
Voor ons is het repareren van dit soort tenten een kleine ramp. Na reparatie 
moeten we vaak alle machines extra schoonmaken en de zaak dweilen 
om te voorkomen dat de aanslag in de nieuwe tenten terecht komen. Dus 
onderhoud van tenten is zeer belangrijk. We krijgen tevens steeds meer vragen 
over schimmels in tenten. Hieronder staat een hele duidelijke uitleg waarom 
schimmels zich in tenten vormen, en waarom je ze zo moeilijk weg krijgt. 

VEEL GESTELDE VRAGEN: 
Vraag: Schimmelvorming kun je dit voorkomen? 
Nee. Schimmelvorming in nieuwe en gebruikte gewassen, zeilen, sprayhoods, 
bootkappen, dekzeilen etc. is niet te voorkomen. Dit blijkt wel uit de vele 
zinnetjes op producten of bij bedrijven zoals de onze onder garanties of 
aansprakelijkheid: 
“wij geven geen garantie op het terug komen van schimmels” 
De schimmels die hier bedoelt worden zijn niet een specifieke schimmel maar 
zijn schimmels in de ruimste zin van het woord. 
Een groot probleem in Nederland zijn algen en schimmels. Door ons vochtige 
en steeds warmer wordende klimaat is het met onze huidige milieu-regelingen 
onmogelijk geworden om doeken te fabriceren die alle vormen van schimmels 
tegengaan. 
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Door het broeikas effect worden de schimmels juist in hun behoefte van warmte 
en vochtigheid voorzien. 
Vroeger mochten er zware metalen en pesticiden in de vezels van doeken 
worden verwerkt die de groei van algen en schimmels vertraagden, 
tegenwoordig zijn deze stoffen verboden. Het probleem voor zeilmakers 
en doek-leveranciers van nu is dat het onmogelijk is geworden om op 
schimmelvorming garantie te geven. 

Zo kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat een bootkap nog geen twee weken 
oud is en er al een schimmel is die de doek aan de binnenkant gebruikt om in te 
groeien. 

Vraag: Het kan zijn dat uw bootkap nog geen twee weken oud is en er al 
een schimmel is die de doek aan de binnenkant gebruikt om in te groeien 
Hoe kan dit nu gebeuren? 
Buiten het al genoemde feit van de huidige milieu-regelingen is er nog een 
oorzaak die er vaak voor zorgt dat schimmels zich in een kort tijdsbestek gaan 
manifesteren. Vaak is het zo dat bij plaatsing van een nieuwe kap de oude 
kap met schimmel wordt verwijdert en de nieuwe diezelfde dag nog wordt 
gemonteerd zonder eerst goed schoon te maken. De omgeving van de oude kap 
is als het ware geïnfecteerd met schimmel. Als u de nieuwe kap plaatst maar u 
maakt daarbij niet deze besmette omgeving zeer goed schoon dan is de kans 
dat deze schimmel in uw nieuwe kap komt zeer groot. Daarbij komt nog dat een 
geïnfecteerd gebied met teakhout of stoffen, c.q. skai bekleding dit ontsmetten 
bijna onmogelijk maken. 

Schoonmaken van de omgeving is slechts een remedie. 
Nu lijkt het net of dat schoonmaken de remedie is voor dit schimmelprobleem 
in kappen maar helaas het is slechts een hulpmiddel en kan bij sommige 
schimmels uitkomst bieden. Er zijn ook schimmels die gewoon door de lucht 
verspreid worden net als een soort “griepvirus”, als je pech hebt dan is de kans 
aanwezig de schimmel toch nog te krijgen. De omgeving goed schoonmaken 
kan het in veel gevallen voorkomen maar geeft nog geen garantie.
 
Onderzoek naar schimmels door grote doekfabrikanten 
Volgens Ten Cate Technical Textiles uit Nijverdal komen er jaarlijks ongeveer 
honderden nieuwe soorten schimmels bij en evolueren oude schimmels net zo 
snel weer in een nieuwe resistentere vorm. 
Het is dus gewoon onmogelijk 1 middel te maken dat alle schimmels zal 
voorkomen omdat dit middel al snel zijn werking door resistentie van de 
schimmel enige tijd later zal verliezen. 
Een middel dat zegt alle schimmels te weren en te doden bestaat dus niet. 

Vraag: Uw kap zelf schoonmaken? 
Gebruik nooit groene zeep, deze zeep is dan wel lekker zacht maar is gemaakt 
uit plantaardige oliën. Na het gebruik van groene zeep zijn de resten van deze 
zeep een hele goed voedingsbodem voor schimmels en uiteindelijk algen. 
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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

Wij zetten alle zeilen bij...

www.pietersmedia.nl 

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

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

[e] info@pietersmedia.nl

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



Hoe maak ik effectief schoon? 
Er is maar 1 remedie en middel tegen schimmels die echt goed werkt maar 
als nadeel heeft dat het de kleur kan aantasten en de kap op den duur zal 
verharden en daardoor kapot zou kunnen gaan. 
Dit middel zit in nagenoeg elke schimmelverwijderaar, Natriumhypochloriet of 
wel bleekwater c.q. chloor. 
Mensen koop geen dure schimmelverwijderaars. U koopt negen van de tien keer 
gewoon bleekwater. Koop in de supermarkt gewoon bleekwater/chloor en meng 
1 liter op 10 liter water en klaar is kees, 10 liter voor nog geen E 0.39 cent. 
Neem de mengverhouding van 1 op 10 liter water en breng dit aan op de 
schimmel, deze zal vanzelf verdwijnen. 
Nadat de schimmel is weggetrokken dient u goed te spoelen met schoon water 
en een scheut huishoudazijn. Bijvoorbeeld in de mengverhouding 1:10. De azijn 
zorgt er voor dat het bleekproces stopt. 

Voordat u begint met behandelen 
Probeer eerst op een onopvallende plek of de kap niet verkleurt voordat u de 
hele behandeling doet. Draag een bril en handschoenen tijdens de behandeling. 
En is uw kap schoon? Voordat de kap geplaatst wordt maakt u het schip 
eerst grondig schoon. Als de kap eenmaal op de boot staat dan hoort bij het 
wekelijks onderhoud van de boot ook het schoonmaken van de bootkap. Dit 
doet u het beste met gewoon water en een klein scheutje huishoudazijn en een 
microvezeldoek. 

Maak de kap geheel nat, veeg deze af met de doek spoel goed na met schoon 
water. 

Wij schrijven wekelijks onderhoud omdat dit de frequentie is die u eigenlijk dient 
aan te houden als het beste onderhoudsschema van uw boot. 
In de praktijk is dit vaak niet het geval en is daarom ook 1 van de oorzaken van 
de verspreiding van algen en schimmels. 
Uiteraard kunt u de kap, als u dit zelf niet durft of wil, ook professioneel laten 
reinigen.

Copyright: Red - Gull / Belser Conditioning BV
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www.dekleinedeugniet.info

zaterdag vers biologisch brood

op vrijdag zijn de verse groenten,
boter, kaas, melk en eieren al aanwwezig

voorstraat 26, Colijnsplaat

vrijdag 10 - 12 & 13 - 17 uur
zaterdag 9 - 12 & 13 - 16 uur
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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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WERELDOMZEILING MET STAMPER

Na tien jaar terug thuis, de helft van de spullen van de 
boot verhuisd, werk aanbesteed voor renovaties van 
mijn huis en een stevige opknapbeurt, is het tijd om 
deze periode van mijn leven af te sluiten.

De laatste etappe van Falmouth naar Colijnsplaat was 
een beetje ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’. De 
motor was onbetrouwbaar en verloor koelwater, weer 
een etappe die ik alleen gezeild heb. Deze keer was 
het slechts drie dagen varen met een rustpauze in 
de Solent. Een klein stukje in verhouding tot de 4000 
zeemijlen van Sint Helena naar de Caraïben maar de 
risico’s waren groter door het drukke verkeer en de 
nabijheid van ondieptes. Twee incidenten wreven 
dat onder mijn neus; na een hazenslaapje werd 
ik wakker op 50 meter afstand van het strand van 
Dungeness en de nacht erop had ik moeite bij  Zeebrugge het complexe verkeer 
in kaart te brengen. Twee loodsgebieden, een voor Zeebrugge en de andere voor 
de Westerschelde, waren de bestemming voor drie grote schepen met daarbij 
veel vissersschepen, sleepboten, loodsen en ander verkeer waren voor mij toch 
een nieuwe ervaring. Zelfs Singapore met 700 schepen zichtbaar op de AIS was 
makkelijker om te navigeren. Uiteindelijk heb ik vlak bij een zeeboei gewacht tot 
de meeste scheepvaart voorbij was.

Een decennium geleden ben ik met Mieke, mijn vrouw, vertrokken om de droom 
van ons leven te volgen. We hadden nog geen kleinkinderen. Natuurlijk ben ik 
veranderd in die periode, niet alleen door het reizen. Zonder een moment erbij 
stil te staan hebben we de overgang van een werkend leven naar pensioen 
gemaakt. Maar de periode van afscheid nemen van mijn Mieke, die overleden 
is aan pancreaskanker, was ingrijpend en heeft mijn kijk op dood en leven 
fundamenteel veranderd. Alleen de komst van ons eerste kind was daarmee 
vergelijkbaar. Mieke heeft genoten van de zeven jaar die we samen rond de 
wereld hebben gereisd. De vreugde van de komst van vijf kleinkinderen werkte  
als een magneet om mij thuis te brengen en tijd te besteden om hen net zo 
verslaafd te maken aan zeilen. 

En ja, ik kan alleen maar aanraden om over oceanen te gaan zeilen en op een 
onvergelijkbare manier de wereld te verkennen: Gaan! De dingen die je nog niet 
weet, de onzekerheden en de risico’s, die kun je onderweg leren en oplossen. Je 
zult vele vrienden maken, verspreid over de wereld, met een welkom huis mocht 
je er ooit in de buurt komen. De onderlinge hulp van cruisers is  heel speciaal 
om te ervaren. Het is vrijwel onmogelijk aan te geven welk (ei)land je het mooiste 
vond. De ene plek beklijft om zijn wilde natuur, een andere om zijn stilte en weer 
andere herinner je om hun vriendelijke mensen of hun exotische cultuur. De 

Zeeuwse vlag in top gehesen in het 
Spaanse La Coruña
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drang van mensen om hun levensstandaard te verhogen of een betere toekomst 
voor hun kinderen te waarborgen vult je met respect en leert je vooroordelen 
opzij te zetten en te zoeken in de historie van een land waarom dingen daar 
anders lopen dan in Nederland. Voor mij een les in bescheidenheid.

Mijn enige adviezen aan toekomstige wereldzeilers: zorg voor een stabiel 
inkomen, kies een stevige boot zodat de constructie van de boot zelf geen 
zorgenpunt onderweg is. Oceaanzeilen is niet vergevingsgezind maar bijna alles 
kun je onderweg verbeteren. Wacht niet te lang met vertrekken, boven de zeventig 
jaar vermindert je conditie voor grote oceaanoversteken en in noodsituaties mis 
je noodzakelijke kracht en snelheid.

In de tien jaar van onze reis hebben we slechts een keer een grote storm 
gehad, meer dan 50 knopen wind gedurende 12 uren. Het gevaar zat hem in de 
opbouwende golven die over Stamper heen sloegen. We hadden schade maar 
het werd nooit gevaarlijk. Al doende leer je de boot zonder vrees  te hanteren tot 
40 knopen (ruime) wind, slijtage aan de tuigage en schade te beperken. Alles gaat 
een keer kapot en meestal moet je zelf een reparatie zien uit te voeren, al dan 
niet geholpen door zeilvrienden in de buurt. Meestal probeerde ik iets wat kapot 
gegaan was beter te maken dan de oorspronkelijke constructie.

Om terug te komen op de vele vragen wat onze liefste plek was die we ontdekt 
hebben... slechts een willekeurige greep daaruit:
• De Polynesische culturen van de Pacific, deze uitzonderlijke 

zeilers hebben deze grootste oceaan bevolkt met kano’s en een 
gemeenschappelijke cultuur verspreid gekenmerkt door mooie en 
wilde dansen, vriendelijkheid (en kannibalisme).

• De rust van de las Perlas eilanden van Panama en de Darien waar het 
zo stil kan zijn dat je begint te twijfelen aan je eigen gehoor.

• de wildernis van Patagonië
• Het magische schemerlicht in Antarctica en de verwarrende helderheid 

van de lucht waardoor bergen die 100 mijl ver weg zijn, slecht op 20 
mijl afstand lijken. Een gebied waar de mens slechts als gast geduld 
wordt.

• de overweldigende gastvrijheid van Indonesië.
Dit is slechts een greep uit mijn vele herinneringen. Natuurlijk zijn er ook minder 
leuke dingen zoals het compleet ontbreken van een beleid voor het verzamelen 
van afval in vele landen in Azië. Ook merkten wij en vele medezeilers dat over de 
tien jaar dat we zeilden de visstand drastisch verminderd is. Waar we tien jaar 
geleden altijd wel een visje vingen binnen een dag, is dat nu een zeldzaamheid. 
We wijten dat aan de vele duizenden Chinese vissersboten die je op alle oceanen 
vindt. Zij vissen alles wat ze kunnen pakken onder het motto dat de rijkdom van 
de zee oneindig is.

Voor degenen die meer willen weten over de reis van Stamper; zie onze website. 
https://sites.google.com/site/wereldreisstamper/home
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BEZOEK AAN HET TOPSHUIS OP NEELTJE JANS

In het kader van het 50 jarig jubileum van onze vereniging was er op 23 april een 
bezoek aan het Topshuis. 
Om 14.00 uur werden we daar verwacht en hartelijk ontvangen door de heer Eric 
van der Weegen “directeur”, omgevingsmanager.
In de bedieningscentrale MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland)  
mocht  maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Aangezien we met 40 
deelnemers waren werden we in twee groepen verdeeld.
Terwijl de ene groep met de heer Peter Siben, hoofdverkeersleider, naar 
de bedieningscentrale ging kreeg de andere groep de korte film over de 
Oosterscheldekering  te zien.

In de bedieningscentrale verschaft een batterij aan camera’s de operator 
beelden van wat er in de sluizen gebeurt. Er 
was gelegenheid om vragen te stellen over het 
op afstand bedienen van de sluizen en bruggen. 
De tijd was echter veel te kort. Een ding is wel 
duidelijk geworden als je voor een sluis ligt te 
wachten heb je geen idee dat de vrouw of man  
in de centrale meerdere sluizen (tegelijk) moet 
bedienen en dit de nodige tijd kost. Dus graag 
begrip en vooral geduld.

De film gaf een beeld over de Watersnoodramp van 1953, de Deltawerken en de 
bouw van de stormvloedkering.
De kering vraagt continue onderhoud. Naast het reguliere onderhoud zijn er nog 
andere klussen. Momenteel worden de schuiven van de stalen opbouw van de 
pijlers van een nieuwe, beschermende verflaag voorzien. Met deze conservering 
is in 2014 een begin gemaakt. Een enorme klus, die tot 2022 zal duren.
De begeleider bij de film was enthousiast en het publiek stelde  precies de juiste 
vragen.
Complimentje voor de bezoekers en Peter van den Neste die deze middag 
organiseerde! 
 
Met een bezoek aan de pijler sloten we onze middag af. Dit was erg 
indrukwekkend en we hadden wat “nautisch weer” met veel wind, regen en een 
enkel nat sneeuwvlokje.
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VERHAAL VAN EEN BOOTNAAM

Bij de aankoop van onze huidige 
boot gingen we natuurlijk ook op 
zoek naar een aangepaste naam. 
Het duurde wel enkele weken 
vooraleer we een geschikte naam 
vonden. Eens de nieuwe naam 
uitgesproken werd, was er geen 
veranderen meer mogelijk en daar 
zijn we nu alle drie heel blij om.

Onze allereerste boot kreeg van 
de vorige eigenaars “Jodocus” als 
naam. Zoals velen het onder ons 
doen, hielden we het bij die naam 
en kregen we zelfs het knuffelbeest 
Alfred Jodocus Kwak mee bij de 
overhandiging van de boot.

Trouwens die A.J. Kwak bevindt zich nog steeds thuis, ergens bij al de andere 
talrijke knuffels van onze zoon Noé.

Onze tweede boot durfden we wel al een eigen gekozen naam geven: “Wait and 
Sea”
We zeilden er vele jaren mee en onze Noé kreeg er zijn eerste zeildoop op, toen 
hij amper vier maanden jong was.
Wat een avontuur voor hem en ook heel wat aanpassingen voor ons!
Tot de leeftijd van 2 jaar verliep alles rustig en goed, als we aan boord waren. 
Terwijl Noé sliep, en dat deed hij echt wel goed als baby en nog steeds, hesen 
wij het zeil en genoten ervan samen met hem.
Tussen de leeftijd van 2 en 4 jaar, stelden wij ons meermaals de vraag of zeilen 
en het hebben van een boot, nu toch wel iets was om samen met je superactieve 
kleuter te ondernemen.
Alles op en in de boot: touwen, iedere schakelaar, alle kastjes en deuren, 
alles wat enigszins maar kon bewegen in en op de boot, werd onder handen 
genomen ( lees grondig uitgetest, constant aan- en uitgezet, te dikwijls open- en 
dichtgedaan) door onze ondernemende, nieuwsgierige en zeer actieve zoon.
Tot ergernis soms van ons!

Noé wilde nu helemaal niet meer stilzitten, wat heel logisch was. Zijn energie als 
kleuter gierde de hele dag door zijn lichaam en die moest hij natuurlijk kwijtraken. 
Terwijl wij juist naar de boot kwamen om ons energiepeil op te krikken en om 
rust te vinden, wilde Noé lopen, rennen, klimmen en klauteren, de hele dag door 
bewegen, zowel als we zeilden of als we in onze haven bleven.
Gelukkig was er de speeltuin bij de haven, waar we menige uren samen 
doorbrachten en plezier hadden.

Het zeilen met Noé werd in plaats van ontspanning een echte inspanning, steeds 
alert zijn, achter hem aanlopen, trap op- en aflopen, hem geen seconde uit het 
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oog verliezen. Na een halfuur zeilen kreeg je dan de vraag of we er al bijna waren, 
want dan kon hij terug spelen.
Gelukkig is Zeeland voorzien van veel kindvriendelijke havens.

Zo ook op de steiger was het uitkijken en zelfs dan is hij toch geslaagd om 2 keer 
in het water te vallen, terwijl we er met onze neus bijstonden. Gelukkig was hij 
alleen maar nat en werd de koude douche snel vergeten.

Tijdens die tijd twijfelden we soms of we wel zouden blijven zeilen.
Maar de haven en de club, Colijnsplaat, Zeeland, de vriendelijke mensen in en 
rond de haven en natuurlijk het zeilen zelf deden ons beslissen om door te gaan.
Gelukkig, want nu Noé groter is en nog steeds bruist van energie, genieten we 
samen van al onze zeilweekends en -vakanties.

Ook werd er gezocht naar een iets grotere boot, want kleine kinderen worden 
echt wel veel te snel groot!
Bij de aankoop van onze derde en huidige boot gingen we op zoek naar een 
nieuwe naam.
Deze werd door ons omgedoopt in: “ L’Arche de Noé “
Eens papa deze naam uitgesproken had, was er geen veranderen meer mogelijk 
en zijn we nu alle drie blij met deze naamkeuze.

“ L’Arche de Noé “ of in het nederlands de ark van Noach is voor ons een zeer 
toepasselijke naam en je kan al raden wie er het meest fier is!
Soms, als Noé de boot op- en afspringt, zou je zelfs denken dat er ook echte 
dieren aan boord zijn, zo’n gestommel en lawaai.

Vorige zomer zeilden we 8 weken in Bretagne en daar hadden ze natuurlijk 
geen moeite met onze bootnaam en kregen we zelfs enkele complimenten over 
deze naamkeuze. Je kon Noé’s fierheid op zijn gezicht aflezen en ook wij waren 
stiekem trots.

Dit jaar bracht de wind ons naar Denemarken en Zweden en beleefden we daar 
ook veel mooie en onvergetelijke momenten samen. 
Wel vonden we de havenmeesters er zo vreemd uitzien, steeds kwamen we 
terecht bij een apparaat en dienden we alles op een scherm te betalen en regelen, 
heel onpersoonlijk en kil.
Wat fijn om hier in Colijnsplaat zo’n toffe, vriendelijke en behulpzame ploeg van 
havenmeesters te hebben, die dan onze Noé ook nog eens de schippersgroet 
aanleerden: high five, boks met rechterhand en pink kruisen.

We hopen nog veel zeilplezier te hebben op L’Arche de Noé en genieten er nu 
steeds volop van met ons drietjes. 

Goede wind en veel plezier op het water gewenst van de bemanning van “L’Arche 
de Noé”

Groeten, Jacques, Claudia en Noé



COOK AHOY

Thaise mosselpan
Hoofdgerecht

Ingrediënten
300 gram pandanrijst
4 kilo mosselen
3 el olie
2 uien, grof gesneden
2-3 el Thaise rode currypasta (pot)
1 struik paksoi, in repen
1pakje romige kokosmelk (200 ml)
1 bosje koriander, grof gesneden
1 limoen, in partjes

Bereidingstijd:
25 minuten

Bereidingswijze:
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Controleer de mosselen.
Verhit in een ruime hoge pan de olie.
Bak de uien 3 minuten.
Schep er de currypasta en de paksoi door.
Schenk de kokosmelk erover.
Leg de mosselen op de groenten.
Breng de mosselen in een gesloten pan aan de kook en kook ze 6-8 minuten, 
of tot alle schelpen openstaan.
Strooi de koriander over de mosselen.
Serveer met kommetjes geurige rijst en partjes limoen.

Voeg aan de paksoi eens 200 gram sugar-snaps of een uitgelekt blikje maïs 
(200 gram) toe.

Eet smakelijk!
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16 APRIL JUBLILEUMFEESTDAG

‘50 jaar watersportplezier aan de Oosterschelde’



31

AGENDA 2016/2017 

  5 november Goofy’s
12 november Bedrijfsbezoek aan Damen 
  Shipsyards
19 november Algemene ledenvergadering
  Leden koken voor leden
  3  december Goofy’s
17 december Kerstrace
  7  januari Goofy’s
  4 februari  Goofy’s
  4  maart  Goofy’s
26 maart Zwembadles
  1 april Goofy’s
  2 april Zeilles
  8 april Openingstocht vaarseizoen
  9  april Zeilles 
23 april Zeilles 
  7 mei Zeilles 
14 mei Zeilles of Deltacombi
20 mei Algemene Ledenvergadering
  Rolling Diner
21 mei Zeilles of Deltacombi
25 t/m 28 mei Bokkenrijders-race
28 mei  Zeilles of Deltacombi

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


