de Vrachtbrief
Orgaan van de Vereniging Zeilvracht
RedactieadresWoudbes 29
2318AX Leiden

Aan de deelnemers aan de Stronttocht 2008:

Vereniging Zeilvracht
m.s. de Vermaak
Vechtdijk 400 a.b.
3563 MA Utrecht

Bij de vijf en dertigste Strontrace deelt ook de Stronttocht in de feestvreugde. Bij de
start van de Stronttocht zullen de schepen muzikaal uitgeleide worden gedaan door
shantyzang van Johny met medewerking van het Warmonds Joppekoor. Schippers
en bemanning die zondagavond al in Warmond zijn kunnen maandag deelnemen
aan de busreis van de Stichting Zeilvaart Warmond naar Workum om met andere
supporters de start van de strontrace mee te maken. Na terugkeer in Warmond
krijgen zij net als andere jaren weer een snertmaaltijd aangeboden in eetcafé De
Zon. Ook de schippers en bemanning die maandag in Warmond aankomen kunnen
aan deze snertmaaltijd meedoen.
Verdere inlichtingen kunt u opvragen bij Antoon de Vroomen 071-3010871 of per
mail info@zeilvaart.myweb.nl.
Tot ziens in Warmond,
Bestuur Stichting Zeilvaart Warmond

Vrachtbrief nr 49, september 2008

Vrachtbrief nr 49,september 2008

COLOFON
Voorwoord

Redactie
Kopij insturen

Marga Swaans en Marieken van Nimwegen
per e mail: marga.swaans@planet.nl

Beste Zeilvracht leden,

Lidmaatschap
Betalingen

€25,-- per jaar
rekeningnummer 10 35 93 861
t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart
RABO bank Zaanstreek, kantoor Wormerveer

Aan de vooravond van de 35e strontrace zie ik het weer veranderen. De
zomerse temperaturen zullen tussen nu en morgen zakken, de wind zal
aanwakkeren en het zonnetje zal worden weg geregend. Op een beetje
barograaf zie je de luchtdruk zakken.
Het wordt strontweer.
De 35e race belooft een spannende gebeurtenis te worden.
Voorafgaand zal op zondag de 19e oktober om 13 uur ’s middags in
scheepswerf “De Hoop” het eerste exemplaar van de door Marga en
Lambert Swaans geproduceerde dvd over strontrace, beurtveer,visserij
en shantyfestival worden overhandigd.
Alle leden van onze vereniging zullen deze dvd in elk geval ontvangen
met daarbij nog een surprise…
Ik verklap alleen maar dat er prachtige beelden op staan.
Dezelfde dag zal op Nederland 2 de documentaire “De Wrâld van Reid”
( voor niet Friezen : “De wereld van Reid” ) van Swanhilde de Jong
uitgezonden worden waarin o.a. beelden van de allereerste race zijn
opgenomen.
’s Avonds zal Liereliet een prachtig spektakel opvoeren in de
havenkom.
In de haven zal op de 100 jarige Gudsekop door oud schippers worden
verteld hoe het de strontrace door de jaren heen is vergaan en natuurlijk
is er weer van alles te doen rondom de door de vissers versierde haven
en tijdens het door de Liereliet mensen verzorgde muziekfestival.
Voor kinderen is het klompjesilen op zaterdagmiddag een echte
aanrader.
Het hele programma vind je op www.strontrace.nl en via
www.zeilvracht.nl .
De schepen in de lichte stront zullen als de techniek ons niet in de steek
laat voor de eerste maal worden voorzien van een gps tracker , zodat zij
via de website te volgen zijn. We hopen de race zo ook voor een groter
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JUBILEUM !!!
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Maandag 20 t/m donderdag 23 okt 2008
Maandag 18 t/m donderdag 22 okt 2009
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19.
20.
21.
22.

Najade
Parodie
Bruinvisch
Overwinning

Hans Vlasbloem
Rob Peetoom
Cees Dekker
Joost Martijn

Sta je hier nog niet bij? Meld je aan, het kan nog!!
Jubileumjaar!
De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld à €75,- is ontvangen door de
vereniging.
De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.
Met vriendelijke groet,
Mariken van Nimwegen
info@zelvracht.nl

publiek inzichtelijker te maken maar zien het vooral als een experiment
waarvan we de resultaten op de eerstvolgende ALV zullen evalueren.
Op dit moment staat de aanmeldingsteller op 9 lichte stront, 4 zware en
22 beurtveer schepen. De visserij telt 29 deelnemers en de haven zal
dan ook bomvol liggen.
Vanwege het spektakel in de kom zal onze havenmeester Nel iedereen
om medewerking vragen.
Het loont de moeite om al vanaf zaterdag aan te leggen in Workum en
ik hoop iedereen daar dan ook aan boord van de In Dubio of elders te
mogen begroeten!
Tot ziens in het weekend van 18 en 19 oktober of mocht je daar niet
kunnen zijn tijdens de race of tijdens het optreden van de
4TUOZEMATROZE op donderdagavond 23 oktober in de Klamaere!
Arjen Mintjes

Haven berichten:
Beste Beurt-, Stront- en Visserijschippers

OPGELET!!!
Vanwege het 35-jarig jubileum vindt er op zondagavond 19 oktober een
muzikaal en lichtspektakel plaats in de havenkom van Workum.
De barkentijn Aphrodite zal voor de gelegenheid middenin de kom komen te
liggen.
Het is vanaf zondagmiddag 15.00 uur niet meer mogelijk om rond te gaan in de
kom.
Er kunnen slechts enkele stront- en beurt- en visserijschepen in de kom
gemeerd liggen. Er zal langs de dijk meer plek komen om schepen af te meren.
Vanaf 18.00 uur is de sluis gestremd. Om 20.00 uur zal het spektakel beginnen.
Neem bij het invaren van ’t Soal contact op met de havenmeester Nel
Willemse kanaal 68
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Notulen 2 ALV 14 maart 2008 in de Maritieme Academie in Harlingen.
Aanwezig: Dirk Bruin, Arjen Mintjes, Mariken van Nimwegen, Marga
Swaans, Letty Swart, Craig Youell.
Jodi Apeldoorn, Pieter Apeldoorn, Dora Apeldoorn, Remy de Boer, Anne
de Bourgraaf, Jan Dekker, Niels Dekker, Jarich Elgersma, Kees Hermsen,
Tsjerk Hesling Hoekstra ,Johannes Hobma, Roos Jansen-Knoors, Gjalt de
Jong, Rob Kerkhoven, Bastiaan Krom, Ton Krom, Jantien Milders-Lubbert,
Remko Nauta, Rudolf Le Poole, Peter Prins, Peter Stokroos, P.J. Tjoelker,
Jelte Toxopeus, Andre Wiersma.
Afwezig: Gerrit Boonen; Hugo van Aalderen, Nel Willemse, Cees Dekkers,
Eva Diericks, Michiel Meijers, Jelle Stegenga, Christiaan Tromp, Michiel
Goeman, Annemarie Gunnik, Arnout Esser, Tjaard Valk, Jeroen Alders,
Maarten Dirks, Age Veldboom, Arno van Aartrijk.

1. Opening
Arje Mintjes, de voorzitter, opent de vergadering om 19.40 en heet
iedereen welkom.
2. Notulen 1e ALV te 30 november 2007
De notulen worden goedgekeurd.
3.
•

Ingekomen post
Tjserk: emailwisseling over reglementencommissie. Procedure: 1e ALV,
op de hei door bestuur bekeken, daarna gestuurd naar de
reglementencommissie en op de 2e ALV voorgelegd. Dit keer heeft de
reglementencommissie de reglementen niet voorbereid.
Door tijdgebrek is de reglementencie niet meer gevraagd naar de
door het bestuur besproken wijzigingsvoorstellen te kijken
voorafgaand aan de 2e ALV. Daarvoor onze excuses. De
reglementencie zal nog wel in staat worden gesteld de besloten
wijzigingen tekstueel te corrigeren. Volgend jaar zal een en ander wel
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Lichte Stront
1. Elizabeth Margaretha
2. Dankbaarheid
3. Sljôcht & Rjôcht
4. Vriendschap
5. Lutgerdina Smeltekop
6. Twee Gezusters
7. Swanneblom
8. Ulbe Zwaga
9. Rust na Arbeid

Zware Stront
1. Ton Krom
2. Willem Jacob
3. Heale Wylde
4. Ebenhaezer

Arnout Esser
Johannes Hobma
Jeroen Alders
Jelle de Jong
Bart Nefkens
Ruurd Jan IJpelaar
Age Veldboom
Kees Hermsen
Rudolf Le Poole

Maria
Tsjerk Willem Hoekstra
Jelle Los
Kees van 't Hoff

Stronttocht
Beurtveer
1. Dankbaarheid
2. Wending
3. Elizabeth
4. Waterman
5. Moeke Zorn
6. Nicolaas Mulerius
7. Lutgerdina
8. De Arend
9. Avontuur
10. Verandering
11. Avontuur
12. Onrust
13. Gulden Belofte
14. Hoge Wier
15. Waterwolf
16. Johanna Engelina
17. Pallieter
18. Vrouw Leentje

Dirk Bruin
Jodi Apeldoorn
Jan Dekker
Arno van Aartrijk
Thomas Vleeshouwer
Pieter Apeldoorn
Mark Muller
Michiel Goeman
Tom Lansma
Odette de Graaff
Boudewijn Ridder
Peter Prins
Bertil Vermeulen
Sacha Emmerik
Jelte Toxopeus
Laurens Sinaasappel
Remy de Boer
Joop van de Kamer
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•
•

•

Jubileumfilms
Alle leden van de Vereniging Zeilvracht krijgen in het kader van het jubileum 3 films
aangeboden. Deze films zijn vorig jaar gemaakt in opdracht van de Stichting Zeilvaart
Workum met filmers van de LVSL, de Leidse Videoclub, en enkele anderen.
De hoofdfilm Wakun yn ‘e beage , dat een impressie geeft van alle activiteiten tijdens
de herfstvakantie van het Noorden in Workum wordt als jubileumgeschenk
aangeboden door de Stichting Zeilvaart Workum.
De themafilms: Het Beurtveer en de Strontrace worden als jubileumgeschenk
aangeboden door de Vereniging Zeilvracht.
De films zijn af te halen op de In Dubio, vanaf zondag 19 oktober 14.00 uur.
Meerdere exemplaren kun je kopen voor de prijs van € 10,-- De andere themafilms:
Liereliet (Shantyfestival) met ook het Klompke sylen en de Visserijdagenfilm zijn
voor € 7,50 te koop.

-

-

In het weekend op de haven vanaf zondag 19 oktober 14.00 uur
In de Klamaere op de feestavond.

Marga Swaans

Inschrijvingen 2008

volgens de juiste procedure plaatsvinden.
Tjaard Valk, website voorstel, nog niets aan gedaan. Craig neemt contact
met hem op.
Johannes krijgt van Arjen een strontracepenning van vorig jaar uitgereikt
vanwege collegialiteit. Johannes heeft zijn penning aan Kees Hermsen
gegeven.
De Gudse Kop, 13 meter lang, bestaat 100 jaar. Er is een verzoek gekomen
om tijdens het jubileum in de haven te mogen liggen met oudbemanningsleden die in de jaren tachtig de Strontrace met de Gudse Kop
heeft gevaren. Het lijkt een goed idee. Met de jubileumcommissie en de
havenmeester Nel Willemsen verder hierover hebben.

4. Mededelingen Bestuur
Arjen had beloofd uit te zoeken hoe het zit met de ‘ Track en Trace’. De
Turfrace in Warmond heeft hier meegewerkt en ook enkele leden met het
skûtsjesilen in Friesland hebben hier ervaring mee en zijn reuze enthousiast. Je
kunt via internet alles goed volgen. Erg leuk voor de thuisblijvers en ook goed
voor de veiligheid. Er volgt een discussie of het prettig – mogelijk is om te
weten waar iedereen is om daar weer je strategie aan te koppelen.
Er zit een kostenplaatje aan: 130 euro per schip per week.
De meesten zijn om het in het Jubileumjaar uit te proberen. Er moeten dan wel
nog sponsors gezocht worden zoeken. Oproep aan iedereen.
Als je het gebruik van systeem wilt bekijken: www.smartposition.nl Sport, de
Turfrace.
5. Zeilvaartcollege Workum
Er worden nog steeds sponsoren gezocht.
Schippersmaaltijd is té uitgebreid geworden. Een groot aantal deelnemers,
vooral als ze laat worden aangemeld, kan de Smidte organisatorisch niet aan.
Uit de groep: te veel anderen erbij dan ben je ook niet meer onderling.
Komend jaar weer alleen de schippers en bemanning.
Verder geen nieuws.

Tot dusver hebben de volgende mensen zich ingeschreven;
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6. Financieel verslag en kascontrole
Michiel Meijers en Maarten Dirks kunnen niet, ze laten zich verontschuldigen.
Gisterenavond zijn ze bij Letty geweest. Letty leest voor uit de brief die de
kascommissie heeft meegegeven. In de brief wordt gevraagd om aan de leden
een vraag te stellen: zijn de leden zo tevreden, dus een boekhouding waarin de
inkomsten en uitgaven worden vermeld of wil men liever een uitgebreidere
boekhouding met balans en wat je nog te vorderen hebt aan contributie etc en
een resultatenrekening?
Na een discussie: zo is het goed voor onze Vereniging. Want alles staat wel in
de boekhouding al is dat misschien niet precies zoals dat in het bedrijfsleven
gaat.
Remco Nauta vraagt of de sponsoren ook hiermee tevreden kunnen zijn.
Antwoord: De Stichting Zeilvaart College Workum doet de sponsoring. Daar
staan wij buiten. We krijgen van hen alleen het geld voor de band.
Het gaat vooral om de declaraties die te laat binnen komen en dus in het jaar
daarna (of jaren daarna) uitbetaald worden. Hiervoor geldt van nu af aan:
declaratie worden alleen uitbetaald als ze in het zelfde boekjaar zijn ingediend,
uiterlijk tot en met januari van het volgende jaar.
7. Nieuwe kascommissie benoemen
Ton Krom, Kees Hermsen bieden zich aan om in de kascommissie te gaan
zitten.
8. Vaststellen Technische- en meetcommissie.
Evert Jan Hoen en Berend van der Ploeg worden weer gevraagd. Zijn er
misschien mensen waarvan jij weet die dit ook graag willen doen, dan graag
aanmelden. Het gaat met name om mensen die niet zelf mee doen met de
wedstrijden.
9. Website
Het plan is om een aparte groep op te richten voor het beheer van de website.
Vorig jaar liep het fout met berichten over de Vier gebroeders en Ulbe Zwage
die stonden al op de website voordat Zeilvracht hier iets van af wist. Met een
aparte beheergroep waar ook mensen van Zeilvracht in zitten zal dat niet meer
zo makkelijk gebeuren.
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2e vrijdag in november 1e ALV (meestal Enkhuizen), 2e vrijdag in maart de
2e ALV (meestal Harlingen).
Jelte Toxopeus:
Wat wij als behoorlijk vervelend hebben ervaren is dat er bij het feest nog
weer, via een omweg, wordt terug gekomen op uitspraken van de
protestcommissie. Dit kan net zo min als het boegeroep dat we een paar keer
in het verleden hebben moeten meemaken. Het feest moet een feest blijven
en als je het, met de handelswijze van iemand tijdens de wedstrijd of met de
uitspraak van de protestcommissie niet eens was, dan klap je maar niet.
Rudolf Le Poole:
Jubileum aangrijpen om autoriteiten, nogmaals, te overtuigen van het nut
van het motorloos varen!
Gaat Mariken in de vergunningsbrieven opnemen.
Pieter Apeldoorn: we hebben een goeie relatie met de beheerders van het
vaarwater en dat moeten we zo houden. Hij geeft een voorbeeld met de
Ontdekking in Lelystad.

Volgende vergaderingen:
De 1e ALV is op 14 november 2008 in het westen, dus waarschijnlijk
Enkhuizen
De 2e ALV is op 13 maart 2009 in het noorden, waar is nog niet bekend.
De wedstrijden zijn:
Maandag 20 oktober 2008 – donderdag 23 oktober 2008
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Er wordt gevraagd over er nog ideeën bij de leden zijn voor de jubileum.
Mariken: De Terra Nova: hét schip van de LVBHB naar Workum halen. Meer
verbinding maken/krijgen met schepen uit historische- en museumhavens.
In die havens liggen schepen die mee zouden kunnen doen met het
Beurtveer en de Strontrace.
Volgens Roos is de Frysius van Adel verkocht. Zou de Terra Nova daar in de
plaats van kunnen komen?
Waarschijnlijk heeft het schip een te grote diepgang en bovendien heeft de
Visserijvereniging in het Zeilvaartcollege te kennen gegeven dat ze liever
niet meer zo’n groot schip in de havenkom willen hebben, dan is er meer
plaats voor de vissers.
De jubileumfilm.
Marga: In de vrachtbrief staat het een en ander vermeld over de
jubileumfilm. In het kort kun je zeggen dat de films van de schepen waarop
filmers hebben gezeten klaar zijn of zo goed als klaar zijn. Met behulp van
die films en de overige beelden worden de themafilms Strontrace,
Beurtveer, de Start, Warmond, Haven in Workum gemaakt. Ook komen er
themafilms over de Visserij en de Shanty.
Van daaruit wordt dé jubileumfilm gemaakt. Een DVD van drie kwartier à
een uur waar alle evenementen van deze week vertegenwoordigd zijn.
Waar de verschillende films in oktober te zien zijn en hoeveel de DVD’s
gaan kosten en hoe je daarop kunt inschrijven moet nog worden
afgesproken.
13. Rondvraag
Tsjerk Hesling-Hoekstra:
De garnalenrace wordt gehouden in Kampen, informatie bij Tsjerk en
iedereen is uitgenodigd.
Peter Prins: eerder de vergaderdatum doorgeven svp.
Antwoord: we hebben al eens eerder besloten om de ALV-data vast te
maken. En die zijn:
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Het beheer van de Website Strontrace wordt overgedragen aan het
Zeilvaart College Workum.
Het plan is om voor 30 april zoveel mogelijk invulling te geven aan de
website.
Voorbeelden: Track en Trace-systeem kan er op. Database met
zoekfunctie: schippers en hun schepen, uitslagen van verschillende jaren,
het downloaden van de formulieren: journaals en reglementen en de
notulen van de ALV’s in kleur.
Peter Onrust: de datum van vorige vergadering stond verkeerd op de
website. We zullen hier extra alert op zijn.
Jantien Milders: complimenten dat de vrachtbrief zo mooi en duidelijk op
het web staat.
10. Pers en Publiciteit
In de Skûtsjekrant komt zoals andere jaren een advertentie, de krant
Warkum yn ‘e Beage door de Woudlandpers komt er ook weer. Er is
discussie over het verspreidingsgebied en of de kranten ook aankomen.
Roos zegt dat zij de krant in de bus krijgt.
Arjen meldt nog even specifiek: In het jubileumjaar mag ook in de
Strontrace de pers aan boord mee, wie dit wil kan dat aanmelden.
11. Reglementswijzigingen
Algemeen
Art.1.3.4. Elektr(on)ische navigatiemiddelen mogen, tijdens de
wedstrijd, niet gebruikt worden m.u.v. een elektronisch
kompas, radio en marifoon.
Beurtveer
Hst 4 Passagiers en de route wordt passagiers, vracht en de route.
Vracht is de opdracht en de post.. De post zijn eigen kaarten die gepost
moeten worden op de havenkantoren door de loper, zonder postzegel! De
organisatie belt de havenkantoren na.
Art.4.1.4

Het voorstel van Jan Dekker, route M, L, H en E is
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Het voorstel wordt niet aangenomen.
aangenomen
Art.4.4.7

regel blijft onveranderd van kracht: min. 10 uur rust in
Durgerdam

Art.5.3.6

kan eruit.

Art.6.2.19

verduidelijking:
BPR schrijft aan de noordkant van het Krabbersgat voor
stuurboordwal houden. Aan de zuidkant niet. Verder sluispassage
volgens BPR, daarom is 2x Lelystad ook toegestaan.
BPR geldt en niet de opvatting van de havenmeesters.
Krabbersgat behelst het deel van het rode licht op de strekdam tot
het begin van het remmingwerk van de nieuwe sluis.
Tsjerk stelt voor om het motorgebied uit te breiden want het is
leuk om bij meer winden over Enkhuizen te kunnen gaan. Dit
voorstel wordt niet aangenomen

Art.6.2.21

Voorstel; schepen die volgens BPR door het jachtengat mogen
die moeten bij bezeilde koers het jachtengat nemen.
Voorstel wordt niet aangenomen want je verplicht klein schip om
het jachtengaatje te nemen terwijl ze ook zeilend door zouden
kunnen. Zeilen staat voorop!

Art.6.1.1 e.v. Remy de Boer
# Startvolgorde is besproken in Zeilvaartcollege, zij willen geen
verandering.
Art.3.2
onderstaand voorstel wordt een jaar geprobeerd.
Loting tijdens 1e schippersvergadering. Er wordt geloot onder
de schepen die voorafgaand aan de vergadering kop voor in de
haven liggen. De rest komt er achteraan, beurtschepen, hoeven
niet op volgorde te gaan liggen en Hugo roept af cf loting.
Strontrace
Art.3.3
Voorstel is aangenomen:
de wedstrijdtijd Strontrace verlengen naar vrijdagochtend 9
uur.
Prijsuitreiking Beurtveer en Strontrace loskoppelen.
Strontrace prijsuitreiking ongeveer 12 uur. Donderdagavond
wel de schippers die er al zijn op het podium. Consequenties
aanvaarden: journaalcommissie, protestcommissie,
organisatiemensen langer nodig.
Maaltijd wordt door Zeilvaartcollege aangeboden en blijft
derhalve op donderdag 18.00 uur
Art.4.5.1

Voorstel wordt aangenomen mits Culterra akkoord gaat:
Lichte stront 5 zakken mee, en de zware stront 10 zakken.

Art.5.1.4

Rudolf Le Poole; Zeilend stuurboordwal houden op het IJ en
Noordzeekanaal en dan de verplichte tijden van 3 en 5 uur
eruit.
Ton Krom geeft een toelichting op de situatie aldaar. Kort
gezegd komt het er op neer dat het soms wel mag maar soms
ook echt niet. Daar valt geen reglement op te maken.

Pagina 7

Vrachtbrief nr 49, september 2008

12. 35-jarig jubileum in 2008
Vorige week had de jubileumcommissie een bijeenkomst. Er zijn plannen
maar dat wordt als verassing gehouden. Ideeën van de leden zijn van harte
welkom. S.v.p. sturen naar Letty Swart: fam.swart@hccnet.nl. Een tipje van
de sluier is: Enkele ideeën zijn : lezingen of symposium over skysail: vracht
vervoeren onder zeil. Een schip geladen met echte stront, Cees Dekker wil
dit uitvoeren als hij bemanning mee kan krijgen. Of een schip helemaal vol
laden met gedroogde koemest. Oud-schippers uitnodigen.
In het kader van het jubileum heeft Omrôp Fryslan een documentaire
gemaakt over het gedachtegoed van Reid en zal deze in september
uitzenden.
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