
 

wx iÜtv{àuÜ|xywx iÜtv{àuÜ|xywx iÜtv{àuÜ|xywx iÜtv{àuÜ|xy    
bÜzttÇ ätÇ wx ixÜxÇ|z|Çz mx|ÄäÜtv{àbÜzttÇ ätÇ wx ixÜxÇ|z|Çz mx|ÄäÜtv{àbÜzttÇ ätÇ wx ixÜxÇ|z|Çz mx|ÄäÜtv{àbÜzttÇ ätÇ wx ixÜxÇ|z|Çz mx|ÄäÜtv{à    

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Willem Plet 

  

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord van onze voorzitter  2 
Strontrace met de Nijverheid 3 

Lepels, potten en koppen 6 
Prijzen en uitslagen 7 
Track & trace statistieken 9 

Beurtveer met de Wending 10 
Notulen schippersvergaderingen 12 
Contributie 27 
Europese interesse 28  

Reglementenconmmissies 2015 29 

Colofon 30 



Vrachtbrief 72 - november 2014       2 

 

VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
 

 

Hugo van Aalderen 

 

Beste leden, 

 

Het jaar zit er alweer bijna op. Onze schepen 

staan in het wintervet of worden klaargemaakt 

voor de feestdagen. IJsselmeer en Waddenzee 

zijn stil en grijs. Een mooie tijd voor deze 

Vrachtbrief met veel terugblikken op de 

wedstrijden. 

 

Wij, van het bestuur, hebben op een lange 

novemberavond de balans opgemaakt van de 

41e Strontrace, Beurtveer. En ik heb goed 

nieuws voor jullie. We kijken terug op een 

vrijwel vlekkeloos evenement. Er gaat altijd 

wel wat mis, zo ook afgelopen jaar, maar 

grosso modo zijn we meer dan tevreden. De 

traditionele klachten en schades op de 

Ringvaart zijn de laatste jaren een punt van 

zorg. Dit jaar viel het mee. De schade die er is 

ontstaan is in den minne geregeld tussen de 

partijen. 

Ook de opvarende van de Maria die in 

Spaarndam uit het kluivernet viel en zijn 

schouderblad brak herstelt voorspoedig met 

een prognose dat alles weer goed komt. De 

Ouwe Piet was wennen voor jullie en voor 

ons, maar... het wende.  

Wel gaan we volgend jaar de Piet andersom 

leggen. Niet alle Workummers waren ’s nachts 

blij met de scheepstoeter die per abuis naar het 

dorp gericht was. Je probeert aan alles te 

denken, maar je ziet altijd wel wat over het 

hoofd.  

Het is klein leed, ik geef het toe, maar ook 

klein leed is de moeite van aandacht waard als 

we het kunnen voorkomen. 

 

En zo geeft een goede week ruimte voor meer 

klein leed; Er zijn mensen die zich terecht 

hebben gestoord aan smalende en 

denigrerende opmerkingen van anderen. En 

daarbij gaat het om bemanningen onderling. 

Zo is het niet leuk wanneer je voor de Stront 

op de boom aan het verhalen bent en iemand 

roept je toe: “Hé man, doe niet zo ouderwets 

start gewoon de motor!”  

Het zijn de kleine dingen en zo zijn er meer 

voorgevallen. De roeper is melig (kan 

gebeuren) of dronken (erger) en realiseert zich 

niet dat de lachers op het ene schip de 

gekwetsten in de omgeving kunnen 

veroorzaken.  

Ik zei het al, het zijn niet de grote zaken des 

levens, maar ik zou iedereen willen oproepen 

de lol niet ten koste van de ander te laten gaan. 

Het zet een toon en wordt uiteindelijk 

bepalend voor de sfeer. 

 

Een sfeer die verder ouderwets goed was. En 

dat was voor ons -als bestuur- ook goed. Ik 

roep de turbulente ALV dit voorjaar nog even 

in herinnering. We hebben toen opzichtig met 

portefeuilles gezwaaid. We schrokken er zelf 

van. En jullie -de leden- ook. Het heeft geleid 

tot veranderingen m.b.t. de vaststelling van de 

reglementen die goed zijn bevallen, tot noch 

toe. We zijn daarom ook benieuwd naar jullie 

mening hierover. Laat het ons weten, of 

belangrijker nog, kom naar de ALV in dit 

voorjaar. 

 

Noteer vast:  Vrijdag 6 maart ALV in 

Harlingen. 

 
Zien we elkaar daar weer. En in de tussentijd. 

Een heel fijn einde van 2014 gewenst! 

 

 

Hugo van Aalderen 



Vrachtbrief 72 - november 2014       3 

 

STRONTRACE MET DE NIJVERHEID 
 

Dit jaar ging het gebeuren: aan de strontrace 

2014 zou ik samen met mijn bemanning, mee 

gaan doen. 

 

Vertrouwde bemanning 
Ik had een bemanning om me heen verzameld, 

die ik vertrouwde. Omdat ik rekening hield 

met alle aftrek, we hadden een bemanning die 

voor het eerst mee deed en die deels al ouder 

was, had ik een bemanning van in totaal 7 

mensen.  

Op zaterdag 11 oktober vertrokken we vanuit 

Grou met de bijna complete club om nog wat 

laatste vingeroefeningen te doen: zeilen, jagen 

en bomen. 

Er was voldoende eten en drinken aan boord 

en we hadden brood voor een weeshuis in het 

ruim. Dit was door mijn zoon geregeld. 

 

Goed voorbereid 

We hadden ons voorbereid, ik had met Age 

Veldboom gesproken, die allerlei tips had 

gegeven. Hij is tenslotte een nestor in deze 

race. 

Ik was bij vorige races regelmatig gaan kijken 

en had goed opgelet wat je aan moest passen 

aan het schip en dacht het allemaal redelijk 

voorelkaar te hebben. Alleen de halfwinder 

ontbrak. Maar hopen dat die niet nodig zou 

zijn. 

 

Foute berekening, man te veel 

Dat maten niet altijd zijn wat ze moeten zijn 

bleek bij de meting in Workum. De maten van 

de meetbrief klopten niet en ook de zelf 

opgemeten diepgang kwam niet overeen met 

de meting van de organisatie. Een foute 

berekening met als gevolg dat we met teveel 

mensen zijn. Maar ja, iemand naar huis sturen 

doe je niet. 

Dan maar de stronttocht varen, waarvan we 

vonden dat we die dan maar als race moesten 

varen. 

 

Op zeil It Soal uit 
Op maandag was het zo ver. Nog even wat tips 

van Rudolph Le Poole en om 13.00 uur, na de 

stront in ontvangst te hebben genomen, vlug 

aan boord en van start. 

Gelijk op lager wal, de Nijverheid is nou 

eenmaal niet de beste zeiler. Maar goed, met 

wat hulp toch op zeil It Soal uit. 

 

Wind op, dan maar roeien 
Aan de wind naar Stavoren en het liep lekker, 

totdat de wind op was. Dat heeft iedereen die 

mee deed gemerkt, ook die lui die er in 

geslaagd waren voorin te zitten. Die zagen de 

achterblijvers snel kleiner worden. Zij konden 

met een lichte wind doorvaren, de rest zat in 

de stilte. Nadat we een poosje geroeid hadden 

begon het weer een klein beetje te waaien. 

Schepen die westelijker voeren lagen over 

bakboord terwijl wij over stuurboord lagen op 

nagenoeg dezelfde koers! 

Met een lichte wind door naar Lelystad, waar 

we met de drie gebroeders en de Karin in de 

sluis lagen. Met een redelijke wind het 

Markermeer op, en met een knik in de schoot 

naar Amsterdam.  

 

 
 

Was over Haarlem beter geweest? 
Nu konden er een paar bemanningsleden 2 uur 

gaan slapen en na een tijdje hebben we even 

gewisseld zodat iedereen wat rust kon pakken. 

Om ongeveer 5.00 uur waren we in de 

Oranjesluizen en om 09.25 uur mochten we na 

de rust in de Houthaven weer verder. Achteraf 

bij de evaluatie hoorde ik waarom Rudolph 

eerst over Haarlem ging, hadden we misschien 

ook moeten doen. Maar ja de keuze was 

gemaakt en dus dinsdagmorgen door 

Amsterdam bomen en trekken, zeilen mag 

daar niet en we hadden ook nog tegenwind. 
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Goed voorbeeld, doet goed volgen! 
Op de Nieuwe Meer kon er weer even gezeild 

worden, maar in de Ringvaart weer wind tegen 

en het regende zo nu en dan, shit. Dan maar 

lopen, De Maria haalde ons in, die was op de 

motor door Amsterdam gevaren. Deze 

bemanning oogde dus nog wat frisser of wat 

daarvoor door moest gaan. Bij de 

Schipholbrug hebben ze ons ingehaald.  

We zagen dat ze met de lijn hoog in de mast 

over de meeste hindernissen heen gingen. Dat 

vonden we een goed idee en dat hebben we 

dus gekopieerd. 

 

“Moet je dat bootje slepen?!” 
Bij Schiphol stopte op een kruising een auto, 

stapt een Surinamer uit en die vraagt met grote 

ogen: Moet je dat bootje slepen?! Na een korte 

uitleg maakte hij wat foto’s. 

En wij maar verder lopen, als, je dan hoort dat 

de eersten hier grotendeels gezeild hebben…. 

Nou ja doorbijten maar, dit was niet echt waar 

we rekening mee gehouden hadden. Net na 

Schiphol werden we nog aangemoedigd door 

ons team aan de wal. Nog geprobeerd een 

stukje te jagen met het grootzeil erbij, maar 

dat kon later ook niet meer. Doorlopen tot we 

op de Westeinder kwamen.  

 

 
 

Eindelijk zeilen na 30 km lopen 
Aan de loswal in de Ringvaart hebben we zeil 

gehesen en wat is zeilen dan lekker. Maar ja 

bij de brug van Leimuiden was het weer jagen 

tegen een flinke wind. 

Nog een klein conflict met de Willem Jacob, 

maar na een goed gesprek de zaak opgelost. 

Maar goed ook want we kwamen elkaar na die 

tijd nog vaak tegen en elkaar aanmoedigen 

was toen het gevolg. Prima zo. 

Na de brug van Nieuwe Wetering kwamen 

vrouw en dochters ons bevoorraden met een 

lekkere maaltijd, het was inmiddels 22.00 uur 

in de avond. Hier maar even de tijd voor 

genomen. Hier konden we toch gaan zeilen na 

30 kilometer lopen. Petje af voor ons hele 

team, die hoewel het wel eens kraakte dit 

allemaal gelopen had. We hebben elkaar 

geregeld afgelost. Je denkt dan wel waarom 

doe ik dit, het is meer een wandeltocht dan een 

zeiltocht!  

 

Draaiwinden of vermoeidheid? 
Door naar de Kager Plassen. Hier de Balgerij 

genomen en daar zeilden we het doolhof in. 

Achteraf bleek dat ook de organisatie dit in de 

gaten kreeg want er kwam een tweet: 

Draaiwinden of vermoeidheid bij de 

Nijverheid. 

Na wat missers en dwalingen gingen we achter 

De drie gebroeders aan die de weg leken te 

weten. En ja hoor na de nodige omzwervingen 

kwamen we bij de theekoepel aan.  

Een warm welkom met lauwe snert, maar niet 

minder lekker. Het welkom woord en de 

ceremonie van het tekenen van de papieren en 

een BORREL. Erg leuk, we waren 

halverwege!  

 

Keermeester wakker door ratelende lier 

We besloten maar rust te nemen, omdat we de 

bruggen toch niet konden halen. Bovendien 

waren we behoorlijk afgepeigerd. Het was 

inmiddels 3.00 uur in de nacht. Geslapen tot 

ongeveer 6.30 uur en weer op weg. Zoals de 

keermeester schreef werd hij wakker van het 

geratel van onze lier, want wij wilden verder. 

Helaas was er weinig wind, maar gelukkig nu 

wel voor de wind. Dus gingen we op 

woensdagmorgen goed gemutst door naar 

Haarlem.  

Met wat bomen en zeilen was het eigenlijk een 

prachtige vakantie tocht. Wat een mooi weer 

was het! Tegen de avond kwamen we in 

Haarlem aan. 
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Dank aan de brugwachters 
In Haarlem is het een pleziertocht, we hadden 

veel bekijks en er was goed te zeilen, op een 

paar korte stukjes na. 

Een dank aan de brugwachters is op zijn 

plaats, ze draaiden allemaal over het hele 

traject de bruggen prima op tijd, of als dat niet 

kon werd uitgelegd waarom. Goed werk 

mensen! 

In Spaarndam, de komsluis in , met de Willem 

Jacob en de drie gebroeders, je raakt ze niet 

kwijt. Hier kregen we een lekkere bak snert 

van mensen op de wal. Hulde.! 

Na de sluis een klein stukje gezeild, maar de 

weinige wind raakt op en maar geboomd tot 

aan de brug Buitenhuizen, en daar het 

Noordzeekanaal op. Hier moesten we op de 

motor varen. Nog moeten wachten voor een 

bovenmaats zeeschip, en door naar de 

Oranjesluizen. Intussen een maaltijd gekookt 

en die gegeten toen we wachten voor de 

Oranjesluizen. 

 

Uitwijk voor een mosselkotter 

Omdat we vonden dat we al genoeg gewacht 

hadden en we de tocht deden, hebben we hier 

niet de 5 uur volgemaakt en zijn we direct 

doorgegaan naar het IJ. Als deelnemer aan de 

strontrace moet er een wachttijd gehouden 

worden als compensatie voor het motoren. Bij 

de hoogspanning de zeilen omhoog en met 

weinig wind het IJmeer op, eerst nog een 

uitwijk gedaan voor een mosselkotter die volle 

kracht op onze koers op ons afkwam. 

Met een zwakke wind naar het Paard van 

Marken en langs de midvaarwaterboei die 

goed te zien was in de prachtige nacht, naar 

Enkhuizen. Hier draaide de sluis snel voor 

ons, zodat we vlot weer op weg waren naar 

Workum, met een wind van achteren die later 

iets kromp.  

 

Vissers voor anker 
Het was inmiddels een uur of 1 in de nacht. 

Toen we goed op weg waren hoorden we dat 

de Willem Jacob zich meldde bij het Naviduct. 

Later zou hij ons in de buurt van Stavoren 

inhalen. Hier zagen we hem plotseling een 

uitwijk manoeuvre maken. Het bleek dat de 

vissers daar voor anker lagen, sommige met 

een klein lichtje, maar ook en paar zonder 

licht. Lekker stom! 

 

Welverdiend biertje in de vroege ochtend 

Bij It Soal lag de Lutgerdina nog in de weg 

met een lijn naar de wal, we moesten even 

wachten. Nadat hij uit het vaarwater was 

konden we naar binnen zeilen en maakten we 

om 08.30 uur op donderdag het touwtje vast 

aan de steiger. 

Een geweldige ervaring die versterkt werd 

door het toejuichen van schippers en 

bemanning van de al gearriveerde schepen. 

Een geweldig gebaar! 

Dan voor de wal en daar kregen we van de 

buren een welverdiend biertje. Nooit geweten 

dat een biertje in de vroege ochtend zo lekker 

was. Maar ja we waren na 2,5 dag door 

buffelen het dag en nacht ritme totaal kwijt. 

Na wat opruimwerk hebben we de papieren 

naar de Ouwe Piet gebracht inclusief de zak 

bollen die we in Warmond hadden ontvangen. 

En daarna hebben we eerst maar een paar 

uurtjes bijgeslapen. 

 

 
 

Wij hebben langer genoten 

In de middag was er een gezamenlijke 

evaluatie. Waarom hebben mensen bepaalde 

keuzes gemaakt en hoe heeft iedereen het 

ervaren. Dit was een leuke leerzame ervaring. 

Met de kennis die ik opgedaan heb, zou ik ook 

andere beslissingen genomen hebben. 

Een grote waardering voor de organisatie, de 

mensen eromheen, de brug- en sluiswachters 

die hun best deden het oponthoud te beperken, 

is zeker op zijn plaats. 

Bas Krom en zijn mensen van harte met de 

eerste plaats in de lichte stront. Toen wij in 

Warmond waren arriveerden ze al in Workum! 
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Mooi voor hen maar wij hebben toch langer 

genoten (en afgezien) van het hele evenement! 

 

Volgend jaar weer? 

’s Avonds was er nog een gezellige 

gezamenlijke maaltijd, een mooie 

prijsuitreiking en een spetterend feest. Heel 

erg leuk. 

Of we volgend jaar weer mee doen? Ondanks 

de aanmoedigingsprijs moeten we hier toch 

nog over nadenken. Het was afzien, we zijn 

elkaar keihard tegengekomen en hebben toch 

de moed gevonden om weer door te gaan. Als 

we weer meedoen, weten we beter waar we 

aan beginnen. En een gewaarschuwd mens telt 

voor twee…. 

 

Eelke Boersma 

Schipper Nijverheid. 

 

 

Foto: Willem Plet 
 

We hebben weer genoten  
van een schitterende wedstrijd dit jaar. 

Het was een lust voor het oog om deze 

klassiekers door het “oude” Spaarne te zien 

varen. 

Veel respect voor de schippers en de 

bemanning. 

Hopelijk hebben ze naar tevredenheid 

Haarlem kunnen passeren. 

Prachtig dat we het op de voet konden volgen 

via internet. 

Graag tot volgend jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Guus Josée 

Scheepvaartmeester  

Havendienst Haarlem 

LEPELS, POTTEN EN KOPPEN 
 
Een leuk artikel in het Parool tijdens de 

wedstrijdweek eindigde op een wel heel 

speciale manier: “Wat is de eerste prijs? Een 

zilveren Breilepel. Dat heeft niets met het 

breien van sjaals te maken hoor. Breien 

betekent ook poepen. Een Breilepel werd 

vroeger gebruikt om de stront uit het ruim te 

scheppen.”, schreef de auteur van het artikel 

naast een kwartpagina grote foto van drie 

bomende strontschepen. Tja, zo blijft het 

misverstand, of beter gezegd de misverstanden 

in deze wereld. 

 

Het is misschien wat ver gezocht om te 

melden dat breien poepen zou betekenen. Dat 

in de volksmond ‘een bruine trui breien’ wordt 

gebruikt om een bezoek aan de pot te 

beschrijven, is nog tot daar aan toe, maar om 

het een van Dale-achtige status in een 

nationale krant te geven, dat is de strontrace 

onwaardig. Immers, het gaat hier niet om 

breien, maar brijlepels. Brij brij brij, ook wel 

eens voor het woord ‘kop’ gezet, brijkop, het 

koosnaampje voor de Workumer. De brijlepel 

is gewoon de voorganger van de opscheplepel, 

maar dan specifiek voor de brijpot. Want brij, 

dat aten we vroeger in de goede oude tijd 

natuurlijk allemaal nog in Nederland. En 

blijkbaar in Workum alleen dat en niks anders. 

Van de Brijkop een brijlepel krijgen, zo was 

het bedoeld door Reid. Want bij terugkomst in 

Workum zijn de hongerige stront-, visserij- en 

beurtvaarders wel in voor een bordje brij. Nu 

heb ik nog nooit de winnaar de lepel eigenlijk 

zien gebruiken. Daarvoor zal Reid toch echt 

gewone houten exemplaren van formaat 

moeten maken. Misschien dat er dan ook weer 

stront mee wordt geschept. 
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PRIJZEN EN UITSLAGEN 
 

Uitslag Beurtveer 2014 

 

Prijzen Beurtveer  

Brijlepel; 1
e
 plaats Beurtveer Overwinning   Joost Martijn 

Klaske en Johnnie wisselbeker; 1
e
 in Workum zonder motorminuten Overwinning   Joost Martijn 

Het beste journaal  Avontuur    Tom Lamsma 

Wisseltroffee traditionele navigatie Pallieter   Remy de Boer 

Snelst door het lichte gebied Overwinning   Joost Martijn (1 uur 59 minuten) 

Aanmoedigingsprijs Nicolaas Mulerius  Joshua van Beekum 

1
e
 prijs beurveeropdracht 

2
e
 prijs beurtveeropdracht 

3
e
 prijs beurtveeropdracht 

Verwondering met de pentekeningen van scheepstermen 

Lutgerdina met de roze olifanthallucinatie 

Pallieter met de onderhoudsbeestjes 
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Uitslag Strontrace 2014 

 
 

 
 

 
 

 

Prijzen Strontrace   

Brijlepel; 1
e
 plaats Strontrace Verwisseling  Bastiaan Krom 

Het beste journaal en de schrijver Dankbaarheid  Thewis Hobma 

Snelst door Amsterdam Verwisseling  Bastiaan Krom (85 minuten) 

Aanmoedigingsprijs Nijverheid  Eelke Boersma 

Rode lantaarn Maria   Ton Krom 
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TRACK & TRACE STATISTIEKEN     DOOR HENK KEIJZER UIT WARMOND 
 
Het was weer druk met kijkers op Track & Trace, maar minder dan de voorgaande jaren. 
 

Statistieken Track & Trace 2012 2013 

2014 

t/m 16 okt 

Totaal aantal bezoeken 17.654 17.765 14.565 

Unieke bezoekers 5.338 5.857 4.927 

Totale kijktijd in minuten 1.061.018 894.631 743.973 

Gemiddelde kijktijd per unieke bezoeker 3 uur 18 min 2 uur 32 min 2 uur 31 min 

Strontrace 

Replay (2013 t/m 25 oktober) 1.387 3.214 1.432 

Totaal aantal bezoeken 8.217 6.442 4913 

Unieke bezoekers 3.171 2.633 2082 

Totale kijktijd in minuten 367.166 226.376 178.207 

Gemiddelde kijktijd per unieke bezoeker 1 uur 55 min 1 uur 26 min 1 uur 26 min 

Beurtveer 

Replay 1.204 1.279 720 

 

Country Sessions Country Sessions 

Netherlands 21235 96,88% Cape Verde 2 0,01% 

Germany 249 1,14% Curaçao 2 0,01% 

Belgium 62 0,28% Denmark 2 0,01% 

United Kingdom 61 0,28% Hungary 2 0,01% 

France 55 0,25% India 2 0,01% 

United States 54 0,25% Mexico 2 0,01% 

(not set) 41 0,19% Malaysia 2 0,01% 

Switzerland 16 0,07% Pakistan 2 0,01% 

Italy 14 0,06% South Africa 2 0,01% 

Norway 14 0,06% Chile 1 0,00% 

Spain 12 0,05% Greece 1 0,00% 

Portugal 12 0,05% Ireland 1 0,00% 

Turkey 9 0,04% Luxembourg 1 0,00% 

Cambodia 8 0,04% Morocco 1 0,00% 

Brazil 7 0,03% Nicaragua 1 0,00% 

United Arab Emirates 5 0,02% New Zealand 1 0,00% 

Caribbean Netherlands 5 0,02% Palestine 1 0,00% 

Indonesia 5 0,02% Paraguay 1 0,00% 

Sweden 5 0,02% 

Slovenia 5 0,02% 

Guernsey 4 0,02% 

Poland 4 0,02% 

Canada 3 0,01% 

Austria 2 0,01% 

Australia 2 0,01% 

Colombia 2 0,01% 

Cape Verde 2 0,01% 

Het was zoals gezegd een mooie race  
en een goede keuze qua muziekband.  

De sfeer zat er al gelijk in. De korte 

prijsuitreiking zo buiten op de Bruinvis 

was ook super.  De bemanning vond dit 

concept perfect.......het officiële gedeelte 

niet te lang en gelijk daarna feeeeeeest. 

 

tot volgend jaar,  

groeten Bertil Vermeulen  

schipper van de Gulden Belofte 
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Nieuwe trackers      door Henk Keijzer uit Warmond 
 

Helaas waren er veel storingen van de trackers dit jaar. Vervelend, want we hebben de schippers 

vaak moeten storen met de vraag om de tracker te resetten. Het is niet helemaal duidelijk wat de 

oorzaak is. We vermoeden dat het te maken heeft met de veroudering van de accu in de telefoon, in 

combinatie met de aangesloten loodaccu. De melding dat de interne accu weer vol is, verstoort de 

werking van de App die de tracking functie verzorgt. De App moet dan weer handmatig opnieuw 

gestart worden… 

 

Omdat de trackers nu inmiddels 5 jaar oud zijn, is besloten om nieuwe trackers aan te schaffen en 

geschikt te maken voor ons systeem. We gaan er deze winter en het voorjaar hard mee aan de slag en 

we gaan ervan uit dat we volgend jaar met een meer stabiele oplossing hebben. 

 

 

BEURTVEER MET DE WENDING 
 

Hallo Allemaal; 

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over mijn belevenissen aan boord van de Wending tijdens 

de Beurtveer 2014. 

 

Ik zal mij eerst even voorstellen, mijn naam is Wim Verbove en ik woon met echtgenote in Sloten 

alweer zeven jaar aan het water. Wij komen oorspronkelijk uit Den Haag en varen van kinds af aan al 

mee met onze ouders, en vanaf 1970 ons eigen motorbootje en vanaf 1975 met onze zeiltjalk 

AYTHYA met onze twee kinderen op de Hollandse plassen, Kaag, Brasem, Westeinder enz. 

 

Tijdens onze vakanties gingen wij graag naar Friesland en de Wadden waar onze liefde voor deze 

watersportprovincie is gegroeid waardoor wij na onze pensionering in 2007, graag in Friesland 

wilden gaan wonen tot groot genoegen in Sloten met onze tjalk voor de deur. 

Al zeker 25 jaar voelen wij ons zeer betrokken bij de Strontrace omdat verschillende tjalk vrienden 

van ons meededen en wij hun volgden op hun reis naar Warmond en onderweg aanmoedigden langs 

de Ringvaart of door Amsterdam en Haarlem en ook zagen wat een inzet zij hadden om zo’n 

reis/wedstrijd te volbrengen of nog mooier, te winnen. Zo zijn wij dus al vele jaren aanwezig bij de 

start van de Strontrace, Beurtveer en de Visserij waar wij ze graag aanmoedigen en helpen It Soal uit 

te komen. 

 

Stilletjes hoopte ik zo’n reis aan boord van een Skûtsje ook eens mee te kunnen bij onze vrienden 

maar deze hadden voldoende mensen en vaak ook jonge mensen die er goed voor getraind hadden. 

Maar tijdens de start op maandag komt die droom weer naar boven en mijn vrouw weet dat 

natuurlijk. Zo ook weer de dagen voorafgaand aan de Strontrace/Beurtveer waarna zij zei, je hebt het 

er zo vaak over ga nou mee met de Beurtveer zoek een mooi schip uit en meld je aan. Zo gezegd, zo 

gedaan. Opgebeld en mijzelf zondag gemeld aan boord van de organisatie (schip van Talsma). 

Vooraf waren wij nog even de haven rond geweest voor een “mooi schip” ons oog viel eigenlijk 

meteen op de Zeetjalk, de “Wending” met Jodi Apeldoorn als schipper. Dat wilde ik meemaken een 

vrouwelijke schipper aan het roer van een schip van bijna 100 ton.(onze AYTHYA is 13 ton) 

 

Maandag bepakt en bezakt met slaapzak, warme, en regen kleding, ruim op tijd ingescheept waar ik 

door de bemanning naar mijn hut gebracht werd en op de hoogte gesteld werd over de gedragregels 

aan boord. Allemaal uitermate vriendelijk en enthousiast. Ook kwam iedereen aan boord zich direct 

voorstellen wat een goed gevoel geeft. Je moet toch samen een klus gaan klaren. In overleg met Jodi 

en bemanning werd ik ingedeeld bij de bakstagen!  
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Nadat de visserij weg was, gingen wij los. Dat mag op de motor tot de eerste boei buitengaats. Zeil 

op, schoot aan. Altijd weer mooi als een schip zich stil door wind voortbeweegt, de avond tegemoet 

richting Medemblik. Daar kwamen we door weinig wind pas in het donker aan lagerwal aan. Dat had 

ik nog nooit mee gemaakt: (bij ons eigen schip zetten wij de motor aan) nu werd op plm.400 mtr. uit 

de wal de dreg uitgezet en lijn gegeven en afgestopt voor de steiger, waarna de loper de scheepsbrief 

afgeeft en zo snel mogelijk weer aan boord komt, waarna de bemanning door het gangboord gaat 

lopen met de dreglijn en langzaam maar zeker het schip achteruit naar de dreg toe trekt, waarna op 

kundige wijze weer zeil wordt gezet Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte er volgde nog 

meerdere keren, waarvan ik Volendam de heftigste vond. 

 

Steeds voordat een haven werd aangedaan kwam Jodi of haar eerste stuur Nynke naar het voordek en 

riep ons erbij om overleg te plegen over de goede manier van aanpak. Plan A, maar ook plan B voor 

als het niet lukken zou. Heel prettig, iedereen wist z’n plek. Uitermate kundig en vriendelijk, 

waardoor je voortdurend het gevoel hebt, ‘ik hoor d’r bij en men rekent op je’. Ook is mij meerdere 

keren gezegd dat ik tijdens een oversteek wel een paar uurtjes kon slapen. Dat heb ik geprobeerd 

maar als ze boven in touw zijn dan wil dat niet lukken. En bovendien, de beleving in het donker op 

het IJsselmeer meekijken en beleven, dat wil je eigenlijk niet missen. Gaande weg was er ook meer 

wind gekomen, waardoor de Wending begon te treinen. 

 

Wij waren dinsdagochtend tegen twaalven bij Durgerdam waar verplicht rust was ingebouwd en 

heerlijk hebben geslapen tot vijf uur, Jodi had vooraf met ons afgesproken zes uur aan tafel voor de 

maaltijd. Nou dat kon je vanaf vijf uur merken. De een na de ander schuifelde de goede kant op. 

Hulde aan onze kok, die ook op de meest geweldige momenten met iets hartigs kwam aanzetten. 

20.00 uur anker op bij Durgerdam en de terugreis kon beginnen via Volendam, Enkhuizen naar 

Lemmer en vandaar naar Workum, waar we plm.11.45 uur aankwamen. Tijdens de terugreis hebben 

we een prachtige wind gehad waarbij de Wending het erg naar haar zin heeft, en ik denk ook alle 

bemanning.  

 

Eenmaal vast aan de wal kwam tijd voor ontspanning, sterke verhalen en plezier. Ik ben eenmaal 

weer thuis een paar dagen in een soort plezierige roes geweest door alle belevenissen en onderbroken 

nachtrust. Maar ik kijk met grote voldoening terug dat ik in dit team heb mogen meedraaien en hoop 

natuurlijk volgend jaar weer mee te kunnen met de Wending. 

  

Schipper Jodi en alle 

bemanning hartstikke 

bedankt. 

 

Hartelijke groeten 

van, Wim Verbove 

uit Sloten. 
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NOTULEN 1E SCHIPPERSVERGADERING BEURTVEER  
ma. 13 okt. 2014 10.30 uur ab Avontuur 
 

Welkom en voorstellen 
Een welkom door Hugo en Jantien.  

16 schepen. 

 

Aanwezig schippers- schip op alfabetische volgorde 

 

Nr Schip schipper bemanningslijst routekeuze routekeuze 

1 Antonia Maria Willem Prins X M  

2 Avontuur 1-mast Tom Lamsma X M  

3 Catharina Anna Freek Langejan X M  

4 Dankbaarheid Jeroen Bruin X L  

5 De Verwondering Pepijn Krikke X L  

6 Elizabeth Jan Dekker X M  

7 Gulden Belofte Bertil Vermeulen X L  

8 Hendrika Michiel Cortlever X L  

9 Hoge Wier Sacha Emmerik X H M/H 

10 Lutgerdina Mark Muller X L  

11 Nicolaas Mulerius Joshua van Beekum X M  

12 Overwinning Joost Martijn X M  

13 Pallieter Remy de Boer X L  

14 Waterman Arno van Aartrijk X M L 

15 Waterwolf Jelte Toxopeus X M  

16 Wending Jodi Apeldoorn X M  

# Joost Martijn te laat 10.39 uur 

 

Loting 
1. Wending 

2. Catharina Anna 
3. Verwondering 

4. Avontuur 1-mast 
5. Hendrika 

6. Pallieter 
7. Waterwolf 

8. Gulden Belofte 
9. Lutgerdina 

10. Nicolaas Mulerius 
11. Hoge Wier 

12. Waterman 
13. Dankbaarheid 

14. Overwinning 
15. Antonia Maria 

16. Elizabeth 
 

Bemanningslijst en routekeuze inleveren 
Je mag niet eerder starten voordat de bemanningslijst uit je journaal volledig ingevuld en ingeleverd 

is. 
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Post en de opdracht 
Zit in het journaal 

Wietske; kan de opdracht de volgende keer 

weer getypt worden?  

 

Voedselpakketten van de Poiesz 
Per schip staat er 1 tas klaar bij het verlaten 

van de Avontuur. De crisis heeft wel enigszins 

toegeslagen… 

 

Windmolens / Don Quichot 
Jullie kunnen vrijblijvend een vlag meenemen 

en het verzoek is om deze in het achterlijk te 

hijsen zodat deze goed zichtbaar is. 

 

Start en de weersverwachting 

De weersverwachting blijft geen uur hetzelfde. 

De start lijkt nu bezeild te zijn maar na verloop van tijd kan het omgaan. Het kan best een leuke 

wedstrijd worden want het kan alle kanten op gaan. Het blijft echter wel waaien en genoeg om te 

gaan. Er wordt geen ruige wind verwacht. 

 

Startprocedure 
Startschot wordt gelost door Wouter van Dieren ‘Milieumastodont’ aldus Hugo. 

Wouter van Dieren werd bekend als duurzame pionier in Nederland door zijn lidmaatschap van de 

Club van Rome die in 1971 het rapport ‘Grenzen aan Groei’ publiceerde. Over waarom hij het 

startschot levert van de strontrace; “Dat rapport en mijn werkzaamheden tot op heden gaan over 

vraagstukken van duurzaamheid in het algemeen en energie & klimaatverandering specifiek.  

Ik was ook bij de eerste strontrace in 1974. Dit evenement gaat ook over duurzaamheid-, energie- en 

transportvraagstukken, maar ook over behoud van cultuurhistorie.  

Dat de schepen dit jaar namens Stichting Don Quichot tegen de windmolens protesteren in het 

IJsselmeer en het Friese landschap vind ik een goede zaak, want daar horen ze niet thuis. Het is 

essentieel voor natuur en cultuur en de zeilsport dat dit mooie landschap een open horizon behoud. 

De windmolens horen op zee.” 

 

Spreekstalmeester is Gjalt de Jong 

12.00 uur Visserij vertrekt 

12.45 uur Tekenen cognossementen op de kop van de Haven in de volgorde van de loting  

Door Durk Boschma van Culterra en de schippers 

Bemanning kan de lading aan boord brengen 

Schipper blijft tot het startschot. 

+/- 13.00 uur Oprotten nou door Reid, schippers rennen naar hun schip 

aansluitend Beurt volgens loting en op afroep op kanaal 68 

De officiële starttijd wordt op kanaal 68 omgeroepen. Zorg dat je je lotingsnummer 

onthoudt, Jantien roept de schepen met hun startnummer op; je kunt dan ongeveer bepalen 

hoe lang het nog duurt voordat je zelf aan de beurt bent. 

 

Track & tracé / AIS 
De beurt en strontschepen met AIS zijn via onze site gelinkt met de schepen die zonder AIS varen 

met een tracker. De links zijn te vinden op www.zeilvracht.nl 

Jullie mogen dit natuurlijk tijdens de race niet zien maar wel als je voor anker ligt in Durgerdam. 

Foto: Willem Plet 
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Er moet een bemanningslid met kennis van 

een mobiele telefoon om 11.00 uur op het 

voordek van de Ouwe Piet komen om de 

tracker in ontvangst te nemen. Willem Plet 

geeft dan tekst en uitleg. 

 

Pers: 
‘Hou me op de hoogte’ wordt ‘hou ons in de 

gaten’, want het was niet meer te doen om ze 

naar iedereen te versturen. 

Hou ons in de gaten / website Willem Plet, Karine en Jantien 

Facebook     Willem Plet en Karine 

Twitter stront    Willem Plet en Karine 

Twitter beurt    Willem Plet en Karine  

 

Protestcommissie: 
De protestcommissie bestaat wederom uit Hendrik Boland, Michiel Meijers, Pieter Jan de Keijzer. 

 
Aandachtspunten 
Nabeschouwing op donderdag om 10.30 uur a/b van de Avontuur door Laurens Sinaasappel 

 

Journaal: 
Heeft iedereen het juiste journaal? Let op jaartal en alleen onze versie is de juiste! 

Voorblad ook invullen! Niet vergeten! 

Bijlagen: 

Alle deelnemers met telefoonnummers voor de veiligheid en evt. protesten. 

Procedure is eerst met de marifoon en dan de schipper bellen. 

 
Reglement 
Heeft iedereen het juiste reglement? 

Alleen onze versie is de juiste! En het supplement op het reglement 

 
Jantien; 
Het is leuk om weer wedstrijdleider te zijn. 

Denk aan het optoppen van de kluiverboom en lever je journaal op tijd in. 

 
MEDEDELINGEN WEDSTRIJDLEIDER BEURTVEER;  

supplement OP HET REGLEMENT 2014 
 

Telefoonnummer Ouwe Piet 0515-335035 
 

Deelnemers 
- Catharina Anna gaat de Beurt varen met een andere schipper; Freek Langejan m.06-44221021 

- Nijverheid gaat de Stronttocht varen; hebben iets te veel bemanning voor de race 

- Moeke Zorn heeft afgezegd voor het Beurtveer 

 

Foto: Leo Reints 
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IJsselmeer 
- Bij de Rotterdammerhoek is een eiland in aanbouw voor windmolens, gedekt door vier kardinalen 

met licht. 

- De sluizen in het Navisduct bij Enkhuizen worden, speciaal voor ons, maandag t/m donderdagnacht 

bediend > 24-uurs bediening. 

- Er wordt vrij veel gebaggerd aan de Oostkant van het IJsselmeer. 

 

Blocq van Kuffeler 
- Net als alle andere jaren!!!! 

- Licht gebied: binnen de rechte lijn tussen de rode en de groene havenlichten. 

- Gereserveerde ligplaats, wijzigingen onder voorbehoud, voor de Beurtschepen is: wachtsteiger aan 

de buitenzijde van de Zuidersluis. 

- Postbezorging: brievenbus van de sluiswachter 

 

Prijsuitreiking 
De Prijsuitreiking is toch bij de Klamaere maar dan buiten aan de achterzijde.  

Schippers moeten om 19.45 uur op de Bruinvisch verzamelen. 

 

Vragen? 
Bertil; Er is bij het jachtengaatje van Hoorn stenen in het water gegooid, even oppassen! 

Willem Lourens; Bij Lelystad liggen nog ‘vergeten boeitjes’ van de filmopname van Michiel de 

Ruijter. 

??; mag je voor de start je kompas ‘elektronisch’ compenseren? 

Ja, dat mag want die periode zit niet in de wedstrijd. 

 

Gelijk zetten van de klokken  
10.56 

 

En behouden 
vaart gewenst 
 

 

Aan boord van de Hoge Wier 
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AGENDA - NOTULEN 2
E
 SCHIPPERSVERGADERING BEURTVEER  

do. 16 okt. 2014 16.00 uur ab Avontuur 
 

Aanwezig schippers- schip 
1. Antonia Maria  Willem Prins 

2. Avontuur 1-mast  Tom Lamsma 

3. Catharina Anna  Freek Langejan 

4. Dankbaarheid  Jeroen Bruin 

5. De Verwondering  Pepijn Krikke 

6. Elizabeth   Jan Dekker 

7. Gulden Belofte  Bertil Vermeulen 

8. Hendrika   Michiel Cortlever 

9. Hoge Wier   Sacha Emmerik 

10. Lutgerdina   Mark Muller 

11. Nicolaas Mulerius  Joshua van Beekum 

12. Overwinning  Joost Martijn 

13. Pallieter   Remy de Boer 

14. Waterman   Arno van Aartrijk 

15. Waterwolf   Jelte Toxopeus 

16. Wending   Jodi Apeldoorn 

 
Welkom door de voorzitter, Hugo van Aalderen 
Welkom allemaal, ik zal het kort houden, ik weet niet 

veel van jullie dagen want ik was zelf pas 

hedenochtend om 8.00 uur binnen. 

 

Woord van de wedstrijdleider, Jantien Milders-
Lubbert 
Fijn om jullie weer allemaal terug te zien. We maakten 

ons wel zorgen of iedereen op tijd terug zou zijn 

gezien alle windwakken. Opvallend was dat de één 

volkomen rondjes lag te drijven terwijl bv de Pallieter 

toch overal nog wind heeft gehad. Het was schitterend 

om te volgen.  

De T&T heeft helaas niet optimaal gewerkt maar is 

wel zo goed bezocht dat de provider de site enige uren 

stil heeft gelegd en daarna is onze eigen website 

gehacked. Gelukkig is er dan nog voor de Beurt de site 

van Marine Traffic waarop de meeste beurtschepen 

nog te volgen zijn. 

Verder waren er nog de verschillen in de havens. 

Sommige schepen hebben geen andere schepen gezien 

en konden zo de havens in en uit manoeuvreren. De 

Overwinning heeft Volendam in 6 minuten gedaan en 

dat was zo snel dat er op de T&T alleen maar een 

streepje te zien was. De Catharina Anna daarentegen 

vond het in Hoorn zo gezellig dat ze er 2 uur en 17 

minuten over gedaan hebben. 

De Ouwe Piet heeft nogal een doorklinkende toeter, 

heel Workum heeft geweten wanneer er weer een 
Foto: Hillie Kasmarek 
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schip binnenliep. Als we de Ouwe Piet 

nog een keer te leen krijgen zullen we het 

schip moeten omdraaien zodat we het Soal 

aftoeteren. Deze ligging is ook veiliger en 

gezelliger voor de aanloop. 

Iedereen heeft zijn journaal op tijd 

ingeleverd, mijn complimenten! 

Wat nog niet zo goed loopt is de 

afhandeling van de schade. Jullie moeten 

ons echt direct op de hoogte brengen als er 

schade of een vermoeden van schade is 

gevaren. Evenals op- en afstappers 

onderweg. 

Er zijn maar een paar protesten en ik geef 

graag Hendrik Boland het woord. 

 

 
Aangemelde protesten 

Tegen   door  reden 
1. Hendrika  Verwonderingart. 6.03 lid 6 hinderen bij het invaren van Hoorn 

2. Gulden Belofte WL  art. 3.1.6 tros achter gelaten op een schip in Hoorn 
3. Antonia Maria WL  art. 1.3.5 voeren onder Nederlandse vlag i.p.v. beurtvlag 

    WL  BPR art. 4.05 punt 3 lege batterijen van de marifoon 
 

Woord van de protestcommissie; Hendrik Boland 
Toen we deze ochtend begonnen was er één protest. Dat wordt een makkie dachten we maar het 

werden er gaandeweg meer toen de journaalcommissie vorderde en ze worden ook steeds 

ingewikkelder. 

De wens om het reglement te vereenvoudigen kunnen we wel begrijpen maar de kapstokartikelen 

moeten wel blijven. Ook zal er een verband moeten zijn met de statuten en de ‘geest van de 

wedstrijd’. En het is goed om te weten wat jullie nou, als leden, belangrijk vinden en dat ook ergens 

terug te kunnen vinden in het reglement. 

 

Ad 1. Het protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen 

Verwondering geeft aan dat bij het invaren van Hoorn de Hendrika over bb naar buiten kwam zeilen 

en tijdens een aantal manoeuvres niets deed om een aanvaring te voorkomen waardoor de 

Verwondering aan lager wal kwam. 

Cf art. 6.0.3 lid 6 Van elkaar medewerking verlangen/ koers en snelheid behouden 

Cf art. 6.1.6 Tijdens de manoeuvres is er door de schepen onderling niet gecommuniceerd. Daarmee 

zijn ze allebei strijdig met goed zeemanschap van duidelijk zijn en communiceren. 

Sanctie; beide ½ uur zeiltijd 

Ad 2. Het protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen 

Uitrusting achterlaten mag niet. I.t.t. de Strontrace is de sanctie bij het Beurtveer niet geregeld. 

In- en uitvaren in Hoorn heeft 1 uur geduurd 

Sanctie; 1uur zeiltijd (tijd om opnieuw in/uit te gaan 

Ad 3. Het protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen (eerste deel) 

Cf. art. 1.3.5 wordt er gevaren onder stadsvlag van Workum.  

Deze vlag hoort dan ook achterop te staan (vlaggenprotocol) en niet in het want o.i.d. 

Daaraan zijn de deelnemers aan deze wedstrijd herkenbaar 

Sanctie; 1 uur zeiltijd 

Aan boord van de Pallieter 
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Het protest is ontvankelijk verklaard en afgewezen (tweede deel) 

Hoofdmarifoon kon niet uitzenden, de handheld is bijgezet als back-up 

Op dit moment bleek de batterij leeg en is de handheld direct aan de lader gezet. 

Geen sanctie; want er is adequaat gehandeld. 

 
Hartelijk dank voor de Protestcommissie 
Applaus 

 

Vragen en / of opmerkingen? 
Jodi Apeldoorn; er was weinig plek in Urk 

# We gaan altijd een week van te voren een rondje maken en dan wordt alle medewerking toegezegd. 

Meestal gaat dat ook goed maar soms blijkt dat het toch anders gaat en dat is dan onderdeel van de 

wedstrijd. Maar we blijven er wel op letten! 

Joost Martijn; er loopt nog altijd veel publiek al terug terwijl de beurt nog aan het starten is. Is het 

een idee om de beurt ook zeilend of jagend het Soal uit te laten gaan zodat het publiek nog wat te 

kijken en te doen heeft. 

# Het probleem is bekend en we hebben dit jaar al door Odet (Kroegschip Avontuur) een kraampje 

aan het eind van het Soal laten bemannen met eten en drinken. Dat liep goed maar het kan nog beter. 

We gaan je suggestie zeker bespreken in de komende bestuursvergadering. 

Jelte Toxopeus; het interesseert me geen moer of 

er publiek is, dat is voor mij geen doel van de 

wedstrijd. 

Remy de Boer; wie de meeste mensen weg jaagt 

krijgt straftijd… 

Jan Dekker; Volendam is niet te vinden, RWS 

mag wel eens naar deze verlichting kijken. 

# Mee eens, we gaan er achter aan. Verlichting is 

vaak een probleem. Enkhuizen vanaf de zuid is 

ook een ramp maar dan van te veel verlichting. 

Remy de Boer; het blauwe licht op de 

binnenvaartschepen is heel hinderlijk 

# Klopt maar waarschijnlijk blijft dat zo. 

Pepijn Krikke; Contact is blijkbaar belangrijk! 

Kan geen contact dan niet bestraft worden? 

# dat is iets voor reglementenCIE 

Sacha Emmerik; Op welk moment ben je de 

haven uit en gelden de zeilregels nog? 

# Hendrik Boland; dat is een hele goede vraag en 

daar hebben we ook heel lang over gehad 

Remy de Boer; kunnen we de vertrouwde steiger 

van de Blocq blijven gebruiken? 

# Zo lijkt het maar er zijn uiteraard geen 

garanties. Ik zal wel de uiteindelijke 

reactie/toestemming van dit jaar als bijlage met de 

melding/vergunning meesturen. 

Mariken van Nimwegen; waarom loopt het aantal 

beurtvaarders terug. Ik krijg te horen dat ze de 

bemanning niet rond krijgen. Volgens mij is het 

handig als jullie via ons / facebook dit aankaarten zodat er makkelijk bemanning uitgewisseld kan 

worden en er toch een maximaal aantal schepen kan meedoen. 

Foto: Finy Teitsma 
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# Sacha Emmerik; de Klipperace zit er dicht op en je kan bv Orionis te Amsterdam 

(studentenzeilvereniging) vragen om bemanning te leveren. 

# Reid gaat aankaarten dat de beurtveer niet op een ander moment gehouden kan worden en dat de 

andere wedstrijden daar rekening mee moeten houden. 

 
Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking is om 19.45 uur achter de Klamaere. De schippers moeten zich verzamelen op de 

Bruinvisch 

 
Uitdelen van de voorlopige uitslag, bekijk het goed 

 
Sluiting 
 

 

 

Bemanning van de Overwinning, winnaar Beurtveer 2014, foto: Willem Plet 
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NOTULEN 1E SCHIPPERSVERGADERING STRONTRACE  

ma. 13 okt. 2014 09.00 uur ab de Avontuur 
 

Welkom en voorstellen 
Een welkom door Hugo en Jantien 

 

Aanwezig; schippers- schip op alfabetische volgorde 
Lichte Stront 

1. Dankbaarheid   Thewis Hobma 

2. De vier Gebroeders  Egbert Dekker 

3. De vier Gebroeders  Eelke Halbertsma 

4. Engelina Smeltekop  Rinze Herrema 

5. Nijverheid    Eelke Boersma  (stronttocht) 

6. Rust na Arbeid   Eric Swaans 

7. Verwisseling   Bas Krom 

8. Vriendschap   Martijn Ras 

9. Zorg & Vlijt   Pieter Jilles Tjoelker 

Zware Stront 

1. Anna Mijntje   Patric Booi 

2. De Weduwe   Fred Nieuwenhof 

3. Karin    Rudolf Le Poole 

4. Maria    Bas Krom 

5. Verandering   Richard Willart 

6. Willem Jacob   Tsjerk Hesling Hoekstra 

 

Loting door Notaris Houtsma 20
ste

 keer dat hij de loting verricht 
Even jaar dus lichte stront eerst. 

Nieuw systeem, zie reglement, dus er hoeven maar 2 schepen geloot 

Lichte Stront 

1. Zorg & vlijt 

2. Nijverheid 

3. Rust na arbeid 

4. De vier Gebroeders (skûts) 

5. De vier Gebroeders (tjalk) 

6. Vriendschap 

7. Dankbaarheid 

8. Engelina Smeltekop 

9. Verwisseling 

Zware Stront 

1. De Weduwe 

2. Anna Mijntje 

3. Maria 

4. Willem Jacob 

5. Karin 

6. Verandering 

 

Bemanningslijst 
Je mag niet eerder starten voordat de bemanningslijst uit je journaal volledig ingevuld en ingeleverd 

is. 
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Mee eten in de Smidte 
Buffet € 10,- pp tegen etensbonnen en het moet vanmorgen betaald worden. 

 
Voedselpakketten van de Poiesz 
Per schip staat er 1 tas klaar bij het verlaten van de Avontuur. De crisis heeft wel enigszins 

toegeslagen… 

 
Windmolens / Don Quichot 
Jullie kunnen vrijblijvend een vlag meenemen en het verzoek is om deze in het achterlijk te hijsen 

zodat deze goed zichtbaar is. 

 
Start en de weersverwachting 
Het is een bijzonder jaar, de windverwachting wijzigt elke 6 uur. De verrassing zit in de details. De 

wind draait naar zuid in de loop van de middag. Goed nieuws voor de organisatie want het wordt 

geen ruig weer, eerder dat we de finishtijd moeten uitstellen. Oost 4 lijkt bezeild maar de wind kan 

ook eerder omgaan. Veel sterkte met opkruisen. 

 

Startprocedure 
Startschot wordt gelost door Wouter van Dieren ‘Milieumastodont’ aldus Hugo. 

Wouter van Dieren werd bekend als duurzame pionier in Nederland door zijn lidmaatschap van de 

Club van Rome die in 1971 het rapport ‘Grenzen aan Groei’ publiceerde. Over waarom hij het 

startschot levert van de strontrace; “Dat rapport 

en mijn werkzaamheden tot op heden gaan over 

vraagstukken van duurzaamheid in het algemeen 

en energie & klimaatverandering specifiek.  

Ik was ook bij de eerste strontrace in 1974. Dit 

evenement gaat ook over duurzaamheid-, energie- 

en transportvraagstukken, maar ook over behoud 

van cultuurhistorie.  

Dat de schepen dit jaar namens Stichting Don 

Quichot tegen de windmolens protesteren in het 

IJsselmeer en het Friese landschap vind ik een 

goede zaak, want daar horen ze niet thuis. Het is 

essentieel voor natuur en cultuur en de zeilsport 

dat dit mooie landschap een open horizon behoud. 

De windmolens horen op zee.” 

 

Spreekstalmeester is Gjalt de Jong 

12.00 uur Visserij vertrekt 

12.45 uur Tekenen cognossementen op de 

kop van de Haven in de volgorde van de loting  

Door Durk Boschma van Culterra en de schippers 

Bemanning kan de lading aan boord brengen 

Schipper blijft tot het startschot. 

+/- 13.00 uur Oprotten nou door Reid, schippers 

rennen naar hun schip 

aansluitend Beurt volgens loting en op afroep 

op kanaal 68 

 Foto: Willem Plet 
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Track & tracé / AIS 
De beurt en strontschepen met AIS zijn via onze site gelinkt met de schepen die zonder AIS varen 

met een tracker. De links zijn te vinden op www.zeilvracht.nl 

 

Er moet een bemanningslid met kennis van een mobiele telefoon om 11.00 uur op het voordek van 

de Ouwe Piet komen om de tracker in ontvangst te nemen. Willem Plet geeft dan tekst en uitleg. 

 

PR: 
‘Hou me op de hoogte” wordt ’hou ons in de gaten”want het was niet meer te doen om ze naar 

iedereen te versturen. 

Hou ons in de gaten / website Willem Plet, Karine en Jantien 

Facebook     Willem Plet en Karine 

Twitter stront    Willem Plet en Karine 

Twitter beurt    Willem Plet en Karine  

 

Protestcommissie: 
De protest commissie bestaat wederom 

uit Hendrik Boland, Michiel Meijers, 

Pieter Jan de Keyser. 

 

Aandachtspunten 
Nabeschouwing op donderdag om 15.00 

uur a/b van de Avontuur door 

AgeVeldboom. 

 
Journaal: 
Heeft iedereen het juiste journaal? Let op 

jaartal en alleen onze versie is de juiste! 

Voorblad ook invullen! Niet vergeten! 

Bijlagen: 

Alle deelnemers met telefoonnummers 

voor de veiligheid en evt. protesten. 

Procedure is eerst met de marifoon en 

dan de schipper bellen. 

 
Reglement 
Heeft iedereen het juiste reglement? 

Alleen onze versie is de juiste! En het supplement op het reglement 

 
Jantien; 
Donderdag is weer de nabeschouwing en we willen jullie vragen om leuke en of leerzame situaties in 

te brengen in deze bijeenkomst. 

 
MEDEDELINGEN WEDSTRIJDLEIDER STRONTRACE; supplement OP HET 

REGLEMENT 2014 
 

Deelnemers 
Catharina Anna gaat de Beurt varen met een andere schipper; Freek Langejan m.06-44221021 

Nijverheid gaat de Stronttocht varen; hebben iets te veel bemanning voor de race 

Moeke Zorn heeft afgezegd voor het Beurtveer 

Aan boord van de Dankbaarheid na 1 uur rust 
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Verlichting 
Let op jullie verlichting 

 

Amsterdam 
a. Amsterdam; staande mastroute 

door de stad (route A; 

Houthaven – de Nieuwe Meer) 

heeft een winterregeling. We 

hebben extra personeel 

aangevraagd voor de bediening. 

 

b. Noordzeekanaal regels en 

adviezen dhr. Finnema van 

Waternet 

 

In het havengebied van Amsterdam is er sinds 2012 vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan 

IJmuiden radar dekking. In de praktijk betekent dat voor ons dat al het doorgaande verkeer wordt 

begeleid door radarposten en dat je meld- en uitluisterplichtig bent in de blokgebieden. 

 

Zowel het contact met de meldposten als het schip-schip contact verloopt in principe via het 

blokkanaal. De verkeersposten zijn er aan gehouden wel te adviseren, maar verder zo weinig 

mogelijk te regelen. In voorkomende gevallen zullen ze je dus adviseren zelf contact op te nemen 

met evt andere schepen om afspraken te maken.  

 

De meldpost bemoeit zich overigens zo weinig mogelijk met de scheepvaart. In ons geval betekent 

dat meestal dat andere schepen bij het verlaten van een havenbekken de meldpost melden. De 

meldpost meldt dan dat bv de tjalk afvarend is (in dit geval richting IJmuiden) en dat de tjalk tjalk 

heet. De uitvarende schipper kiest er dan voor de tjalk tjalk op te roepen en een kruisende vaart 

afspraak te maken. 

 

1. Komende vanaf het IJsselmeer geldt het blokgebied vanaf de IJdoorn tot aan de boei IJ ??  

(VHF 60 ‘sector Schellingwoude’)  

2.  Na de Oranjesluis tot aan de 3 (was vroeger de IJ 11, maar deze boei ligt nog op dezelfde 

plaats) VHF 60. Daar ga je over op VHF 4.(Roepnaam haven Amsterdam). 

3.  Na de Westhaven (km 14,8) over op VHF 3 (roepnaam Verkeersdienst Noordzeekanaal). 

In de praktijk betekent dat 3 keer melden onderweg naar Zijkanaal C. Uiteraard is melden bij 

het invaren van zijkanaal C ook aan te raden. Ook is het goed te melden dat je deelnemer bent 

aan de strontrace. 

 

c. Wiegbrug Kostverlorenervaart Amsterdam 

- 15 okt ‘s nachts van 01.00 uur tot 05.30 gestremd. 

- Geld voor alle schepen ook de beroepsvaart 

- Er zijn geen passages mogelijk 

- De stremming loopt in de regel niet uit. 

- Hoogte van de brug is 2.10m1 maar er komt ~40cm bij dus ~2,50m1 

 

d. Tijden door Amsterdam graag goed noteren dus  

- onder de brug bij de Houthaven 

- begin van het remmingwerk van de Nieuwe Meersluis 

 

Vertrek Anna Mijntje uit Warmond 
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Haarlemmerringvaart 
a. Bootjes, jachten, steigers en ander materieel langs de Ringvaart op een fatsoenlijke manier mee 

om gaan. 

b. De draaitijden van de bruggen kloppen niet helemaal. Veel bruggen in de Ringvaart draaien van 

5 tot 23, terwijl de almanak 6 tot 22 aangeeft. Veel bruggen hebben de verplichting om na een 

draaiing minimaal 10 min. dicht te blijven. 

c. De Schipholdraaibrug is gestremd voor verkeer waardoor al het verkeer over de Bosrandbrug 

moet waardoor deze minimaal draait. 

 

IJsselmeer 
a. Bij de Rotterdammerhoek is een eiland in aanbouw voor windmolens, gedekt door vier 

kardinalen met licht. 

b. De sluizen in het Navisduct bij Enkhuizen worden, speciaal voor ons, maandag t/m 

donderdagnacht bediend > 24-uurs bediening. 

 

Prijsuitreiking 
De Prijsuitreiking is toch bij de Klamaere maar dan buiten aan de achterzijde.  

Schippers moeten om 19.45 uur op de Bruinvisch verzamelen. 

 
Vragen? 
# Bij zeilend het Soal uit dan pas inhalen na het laatste beurtveerschip. 

# Denk aan het optoppen van de kluiverboom 

Thewis; wij waren gisteren cf het reglement aan het verhalen op de hand en werden door een 

mededeelnemer uitgemaakt voor historische gekken en waar we mee bezig waren. Je kan je dan 

afvragen of zij weten waar ze mee bezig zijn.  

# Mariken wil graag weten wie dat was want dan kunnen we daar een mee gaan praten want dit is 

beslist niet bevorderlijk voor ons evenement. 

Tsjerk; hoe zit het nou met de bemanningformule bij de stront. 

# Mariken; vanaf de klassenfactor 25, dus van de zware stront zit een verschil in de tabel van het 

reglement en de uitkomst in mijn database in het voordeel van de database. Dat verschil wordt groter 

naarmate de schepen zwaarder (hogere klassenfactor) worden. Voor de verandering en de Weduwe is 

er nog niet veel aan de hand maar bij de Anna Mijntje, de Maria en Willem Jacob scheelt het 

tenminste ½ persoon. De Maria heeft gerekend cf de database en neemt meer bemanning mee dan in 

de tabel terwijl de AM en de WJ cf de tabel 

meenemen. De Maria heeft vervolgens nog wel 

bijgeladen (water en lood) en vaart met 8 

nieuwelingen. De Maria is voor vertrek nog een 

keer gemeten en voldeed nu wel aan de 

diepgang versus bemanningsaantal cf de tabel. 

 

Gelijk zetten van de klokken 
9.46  uur 

 

Behouden vaart gewenst 
 

 
Foto: Willem Plet 
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AGENDA ~NOTULEN 2E SCHIPPERSVERGADERING STRONTRACE  
16 okt. 2014 17.00 uur ab Avontuur 
 

Aanwezig; schip- schippers in volgorde van loting 

Lichte stront 
1. Zorg & Vlijt   Pieter Jilles Tjoelker 

2. Nijverheid   Eelke Boersma 

     stronttocht 

3. Rust na Arbeid  Eric Swaans 

4. 4 Gebroeders (skûts)  Egbert Dekker 

5. 4 Gebroeders (tjalk)  Eelke Halbertsma 

6. Vriendschap   Martijn Ras 

7. Dankbaarheid   Thewis Hobma 

8. Engelina Smeltekop  Rinze Herrema 

9. Verwisseling   Bas Krom 

 

Zware stront 
1. De Weduwe   Fred Nieuwenhof 

2. Anna Mijntje   Patric Booi 

3. Maria    Ton Krom 

4. Willem Jacob   Tsjerk Hesling 

Hoekstra 

5. Karin    Rudolf Le Poole 

6. Verandering   Richard Willart 

 

 
 

Welkom door de voorzitter, Hugo van Aalderen 
Welkom en het was een fijne week! 

 
Woord van de wedstrijdleider, Jantien Milders-Lubbert 
De start verliep redelijk. Er waren wel klachten van het publiek dat ze hard moesten rennen om het 

jagen bij te houden. De eerste nacht was een loterij. Wie had de windwakken en wie kon gewoon 

doorzeilen. Dat leverde bizarre verschillen op. Bas van de Verwisseling kon eigenlijk gewoon 

doorzeilen?! 

Er gingen 2 schepen over Enkhuizen terwijl Arjen bij Omrôp Fryslan juist had gezegd dat dat zeker 

niet zou gebeuren. Maar later bleek dat toch goed te komen. 

Warmond was geweldig, Spaarndam was geweldig en zelfs de Cruqius bediende de zeilende schepen 

ondanks de grimmige waarschuwingen vooraf. De Aalsmeerderbrug was dit jaar minder in de 

bediening. Maar Haarlem spande de kroon. Wat een enthousiasme! 

Jelmer Jager; er waren meerdere bruggen op de Ringvaart die pas op het allerlaatstse moment opende 

dus je wordt wel wat voorzichtiger. 

De T&T was vreselijk frustrerend. De tracker van de Weduwe is helemaal niet uitgevallen terwijl 

andere trackers voortdurend uitvielen. Henk Keijzer is al bezig om een ander systeem te zoeken. 

We kunnen wellicht op de Ringvaart nog wat winnen door in de communicatie naar de aanwonende 

toe uit te leggen dat zij bv de mastjes op hun bootjes in deze week beter even kunnen platleggen. Dan 

hoeven wij niet over hun bootjes te lopen om de jaaglijn te begeleiden maar kunnen we gewoon door 

jagen. Wij willen als wedstrijdorganisatie echt direct weten wat er is gebeurd, bv inzake schades, 

vermoedelijke schades en gewonden. 

Er zijn maar een paar protesten en ik geef graag Hendrik Boland het woord. 

Bemanning 4 Gebroeders, foto: Willem Plet 



Vrachtbrief 72 - november 2014       26 

 

Aangemelde protesten 
Tegen door reden 

1. Verandering WL art. 1.3.6 Gevonden vaarboom door bewoner aan de ringvaart 
2. Karin JC/WL art. 2.7 Onvolledig ingevuld journaal 

3. Anna Mijntje JC/WL art. 2.7.Journaal te laat ingeleverd 
4. Maria JC/WL art. 2.7 Journaal te laat ingeleverd 

5. Anna Mijntje JC/WL art. 3.4.3 Stomen of noodstoom 
6. Verandering JC/WL art. 3.4 Stomen op aanroep van een binnenvaarder bij brug A44 

 
Woord van de protestcommissie; Hendrik Boland 
Toen we deze ochtend begonnen was er één protest. Dat wordt een makkie dachten we maar het 

werden er gaandeweg meer toen de journaalcommissie vorderde en ze worden ook steeds 

ingewikkelder. 

De wens om het reglement te vereenvoudigen kunnen we wel begrijpen maar de kapstokartikelen 

moeten wel blijven. Ook zal er een verband moeten zijn met de statuten en de ‘geest van de 

wedstrijd’. En het is goed om te weten wat jullie nou, als leden, belangrijk vinden en dat ook ergens 

terug te kunnen vinden in het reglement. 

 

Ad 1. Het protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen 

Het betreft het achterlaten van een 

uitrustingsstuk ook al is dit onbewust gebeurd 

(schipper heeft het pas veel later gemist) Er staat 

een vaste sanctie op. 

Sanctie: 5 uur zeiltijd 

Ad 2. Het protest is ontvankelijk verklaard en 

toegewezen. De tocht door Holland, het gebruik 

van de motor en de detailkaartjes zijn nauwelijks 

vermeld. Er staat een vaste sanctie op. 

Sanctie: 5 uur zeiltijd 

Ad 3. Het protest is ontvankelijk verklaard en 

toegewezen. 20 minuten te laat ingeleverd, er 

staat een vaste sanctie op. 

Sanctie: 1 uur zeiltijd 

Ad 4. Het protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen 

6 minuten te laat ingeleverd, er staat een vaste sanctie op. 

Sanctie: 1 uur zeiltijd 

Ad 5. Het protest is ontvankelijk verklaard en toegewezen 

Twee maal maakt de Anna Mijntje een vaarfout. Vanuit die fout ontstond een risico van een 

aanvaring van een stilliggend polyester jacht. Het is reglementair onvoldoende geregeld. Idee van de 

wedstrijd (motorloos varen) is strijdig (en onvoldoende benadrukt) met geen schade aan derden 

aanbrengen. PC vindt dat het noodstoom terecht is maar mag vervolgens nog een sanctie / gevolg 

opleggen. 

Sanctie: terugzetten achter de schepen met 0 motorminuten. 

Ad 6. Het protest is ontvankelijk verklaard en afgewezen 

De binnenvaarder was behoorlijk dreigend via de marifoon en wilde niet inhouden. Verandering 

heeft geen voordeel gehad van deze stoom want kwam daarna voor de sper te liggen. 

Noodstoom kan nodig zijn:  a. dreigende aanvaring; hier is sprake van, zelfs bedreiging 

b. overmatig hinder binnenvaart; in ieder geval volgens de 

binnenvaarder 

PC vindt de Noodstoom terecht, geen sanctie. 

Foto: Willem Plet 
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Vragen en / of opmerkingen? 
Martijn Ras; Kunnen we iets met de kolksluis van Spaarndam,het is gênant om direct door te varen? 

# Bas krom; nee, het is een wedstrijd! Wij zetten gewoon de soep aan dek en eten die later wel op. 

# Tsjerk Hoekstra; het schutten gaat nu zo veel sneller dan in het eerste jaar… Complimenten!!!! 

Haarlem is top! 

Hugo; niet te vroeg de bruggen oproepen! 

# Tsjerk Hoekstra; dat doen wij wel zodat zowel de brug als wij ons goed kunnen voorbereiden 

# Jorrit Jouwsma; bruggen draaien verschillend naar Haarlem 

 
Prijsuitreiking 
Prijsuitreiking 19.45 uur achter de Klamaere, schippers moeten zich verzamelen op de Bruinvisch 

 

Uitbetaling van de cognossementen bloembollen door Letty Swart, penningmeester 
Uitdelen van de voorlopige uitslag, bekijk het goed /Sluiting  

 

 
Contributie 2014 

 
Tegelijk met Vrachtbrief 70 heb je de herinneringsfactuur ontvangen voor de contributie van je 

lidmaatschap van de vereniging Zeilvracht over 2014. Mocht je het zijn vergeten, maak het bedrag 

van €25,00 dan zo spoedig mogelijk alsnog over op bankrekening  

NL68 RABO 0103593861  

onder vermelding van je voor- en achternaam. (De factuur is als bijlage bijgevoegd) 

 

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de penningmeester: Laurens Sinaasappel, 

penningmeester@zeilvracht.nl. 

 

TIP Geef je bank opdracht om elk jaar in januari je contributie over te maken. 

 

Contributie 2015 In januari ontvang je, gelijk met de nieuwjaarwens!!, de factuur voor 2015 

Bemanning Verwisseling, winnaar Strontrace lichte klasse, Foto: Willem Plet 
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EUROPESE INTERESSE 
 

Josko Bosanic, afkomstig van het visserseiland 

Vis in Kroatië, vroeg me enigszins in 

verwarring tijdens de vergadering van de 

Visserijvereniging: “Thedo, deze vissers hier 

bijeen vergaderen ze altijd als ze gaan vissen? 

Bij ons is dat ondenkbaar.” Toen drong het tot 

mij door dat hij aanvankelijk in de 

veronderstelling was dat de vissers beroeps 

waren. Het typeert de sfeer die hij in de haven 

had meegemaakt en tijdens de bijeenkomst in 

de werf De Hoop. Voor een buitenstaander 

lijkt het allemaal zo echt.  

 

Josko was samen met nog een tiental 

buitenlanders speciaal te gast aan boord van de 

tjalk de Bruinvisch. Jarenlang heb ik als 

organisator of als bestuurslid van European 

Maritiem Heritage vele evenementen 

meegemaakt in het buitenland. Tijdens de 

jubileum editie, vorig jaar, besefte ik dat dit 

evenement uniek is, niet alleen in Nederland, 

maar ook in Europa. Hier wordt een stukje 

Nederlands maritiem erfgoed levendig 

behouden. Dit moesten al die mensen die 

evenementen organiseren eens meemaken. 

Zou het niet leuk zijn om diverse van mijn 

kennissen dit eens te laten meemaken? En zo 

geschiedde. 

 

Ongeveer twaalf mensen betrokken bij grote 

publieksevenementen als Brest, Douarnenez, 

Semaine du Golfe, Orléans of meer regionaal 

in Portugal, Spanje, Zwitserland, Italië of 

Noorwegen waren naar Enkhuizen gekomen 

om in te schepen op de tjalk de Bruinvisch. Na 

een bezoek aan de Zeevaartschool, de BBZ en 

het Zuiderzeemuseum voeren we 

zaterdagmorgen naar het Krabbersgat. Daar 

lag een immense vloot voor anker. Veertig 

klippers maal twee masten is wel erg veel. En 

op de wal misschien hooguit 25 toeschouwers. 

Na genoten te hebben van de start van de 

Klipperrace verzuchte Jeff Wagner, een 

Fransman die echt alle grote evenementen in 

Frankrijk kent: “Waarom starten jullie om 

10:00 uur ’s ochtends en niet om 4:00 uur ’s 

middags? Bij ons zouden we dat doen en dan 

komen er voor misschien de helft aan schepen 

en 600.000 kijkers? En geen posters in de 

stad. Onbegrijpelijk voor dit fantastische 

schouwspel.”  

 

Na de ophef van de start en het in de mist 

verdwijnen van wolken zeil volgden we de 

wedstrijd en kwamen halverwege de middag 

langs Reid het Soal ingevaren. Cees legde de 

Bruinvisch keurig, zonder gebruik van de 

motor, aan in de haven van Workum. Een 

applaus van de kenners steeg op. Men was 

diep onder de indruk van de kennis en kunde 

aan boord en van de schippers die men 

onderweg had gezien. Maar de festiviteiten 

moesten nog beginnen en er stond hen nog 

veel meer te wachten.  

Zo mochten ze kennis maken met de zangers 

bij het diner en genieten van het Shantyfestival 

en Liereliet op zaterdagavond. Op zondag 

maakten ze mee hoe de netten werden 

opgehaald uit de boet na een vergadering van 

de vissers in de Hoop. Allemaal uniek om te 

volgen. Maar er kwam nog meer: de 

visserijkenners onder hen konden samen met 

de jeugd meevaren met twee botters terwijl 

anderen mee konden kijken op een derde 

botter. Zo proefden ze iets van het vissen 

tijdens deze demonstratie voor de kust. De 

zondagavond werd besloten met het diner 

samen met de vissers en maandag was het dan 

eindelijk zover dat de vloot vertrok. Allen 

maakten ze de tocht mee naar de vuurtoren en 

men staarde de vloten na tot ze bijna uit het 

zicht waren verdwenen. 
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Het was tijd geworden voor het serieuze werk. 

Op naar de Klameare waar de andere experts 

op hen wachten. Anderhalve dag workshop 

volgde. Dat wil zeggen interviews door 

Stephan Kraan met diverse experts en 

presentaties van deze en gene op de 

maandagmiddag en avond. Men leerde 

hierdoor elkaar kennen en begrijpen waar 

iedereen zoal mee bezig is. Voor het eerst 

waren deze deelnemers in redelijke rust bijeen, 

nu eens geen hectiek van hun eigen 

evenement. Dankzij deze opzet was dinsdag 

het vervolg van de workshop overladen met 

inspirerende opmerkingen en gedachten. Wat 

daar allemaal uit kwam wordt op dit moment 

verwerkt in een rapport en aanbeveling. Zodra 

dat klaar is laten we dat weten.  

 

Al met al was het idee om ook eens ‘Workum’ 

aan kenners uit het buitenland te tonen zeer 

geslaagd. Dankzij de mooie plek midden in de 

haven en alle medewerking en begrip van alle 

deelnemers zijn het voor hen onvergetelijke 

dagen geweest. João Martins, belast met de 

maritieme collectie in Seixal in Portugal en 

organisator van evenementen op de Taag, 

belde me later op. Het was voor hem en zijn 

vrouw en zoontje van vijf de mooiste ervaring 

die hij ooit had meegemaakt in zijn leven! 

 

Cees Dekker en alle anderen bedankt voor de 

fantastische manier waarop dit alles mogelijk 

bleek. 

Misschien volgend jaar een schip met 

buitenlanders mee laten doen? Wie weet geeft 

dat weer een kans om het immateriële en 

materiële maritieme erfgoed te delen met 

anderen. 

 

Thedo Fruithof 

Reglementencommissies 2015 
 

‘oefening onder zeil’ 
 

Als ik de notulen van de afgelopen ALV lees 

kan ik een aantal voorstellen destilleren voor 

de procedure van de reglementen: 

1. Reglementencommissies Beurt en Stront 

worden benoemd in de tweede 

schippersvergaderingen. 

2. Reglementencommissies bestaan elk uit 3 

personen en een bestuurslid. 

3. Ieder jaar wisselt er 1 commissielid uit 

beide reglementencommissies. 

4. Tot 1 januari kan ieder verenigingslid 

reglementwijzigingsvoorstellen indienen. 

5. Tot een maand voor de ALV kunnen er nog 

reglementswijzigingvoorstellen ingediend 

worden door tenminste 5 leden ondertekend. 

 

Geen enkele van deze voorstellen staat nog 

vast maar de werkgroep van het Huishoudelijk 

Reglement, waar dit in geregeld moet worden, 

gaat dit bekijken en het concept voorleggen 

aan de komende ALV. 

 

Dat is voor de reglementen van 2015 te laat 

omdat we uiteraard ook al met een concept 

van het nieuwe reglement deze zelfde ALV in 

moeten. We zijn vergeten om nieuwe 

reglementencommissies tijdens de 2
e
 

schippersvergaderingen te vragen en op mijn 

oproep heeft alleen Gerrit Jan de Vos positief 

gereageerd. 

 

Ik heb in het reglement van 2014 de 

aantekeningen van de afgelopen wedstrijd 

aangemerkt. Ik stel voor dat ik dit concept 

alvast naar de leden stuur ter inzage met 

daarbij nogmaals een oproep voor deelname 

aan één van de beide commissies zodat we de 

ALV van 6 maart kunnen voorbereiden. 

 

 

Komen er niet genoeg spontane aanmeldingen 

dan ga ik leden (schippers) persoonlijk 

benaderen voor deze commissies. 

 

Hartelijke groet, Mariken van Nimwegen 
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Redactie:   Mariken van Nimwegen & Karine Rodenburg 
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LIDMAATSCHAP  € 25 per jaar  

  NL68 RABO 0103593861 

  t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart 

 penningmeester@zeilvracht.nl  

 
 

BESTUUR VERENIGING ZEILVRACHT 
Hugo van Aalderen  voorzitter      06 - 50 54 88 55 

Mariken van Nimwegen wedstrijdsecretariaat    030 - 262 55 73 

Karine Rodenburg algemeen secretariaat, website  0517 - 433 996 

Letty Swart hand- en spandiensten    06 - 20 77 22 54 

Laurens Sinaasappel penningmeester     06 - 21 50 63 36 

Ton Krom jongerenproject, hand- en spandiensten 06 - 13 24 13 12 

Willem Plet pers & PR, sociale media, website  06 - 17 96 50 96 

Jelle de Jong huishoudelijk reglement en journaals 06 - 22 98 70 75 

Hanneke Deenen website     06 - 44 99 22 86 
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43
e
 editie   17 t/m 21 okt. 2016 

 

LEDENVERGADERINGEN 
Algemene Leden Vergadering: vrijdag 6 maart 2015, Harlingen 

 

 

SOCIALE MEDIA 
 

 

www.zeilvracht.nl  

 

 

 

www.facebook.com/VerenigingZeilvracht  

 

@Beurtveer en @Strontrace 
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