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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
 

 
 
Dag allemaal, 
 
Het is alweer bijna twee maanden geleden dat 
we een zeer succesvolle Strontrace en 
Beurtveer hebben afgesloten. Wij van het 
bestuur zijn erg blij met alle positieve reacties 
die we van alle deelnemers hebben mogen 
ontvangen. Ondanks wat “hick-ups”; te weten 
geen oostelijke ringvaart, wel oostelijke 
ringvaart, oeps brug systeem uitgefikt, geen 
oostelijke ringvaart is de Strontrace toch van 
start gegaan.  
 
Na zware strijd kwam de Verwisseling bij de 
lichte stront daar als winnaar uit de strijd. 
Meest bijzondere vond ik nog wel dat er 
tussendoor een volledige reportage door 
Bram Romkema  is gemaakt (zie 
https://www.youtube.com/watch?v=bFNhTR
rd9Hk&t=8s ). 
 
Voor de zware stront was het dit jaar een 
serieuze zware stront want maar 2 schepen 
hebben kunnen finishen. Met als winnaar 
Willem Jacob. Het lage aantal deelnemers in 
de Strontrace baart ons wel zorgen dus van 
hieruit onze oproep om meer deelnemers aan 
de strontrace. 
 
De Beurtveer had vooral last van variërende 
winden,  boze visserlui en volle kades in Urk 

toch is er bij de totale beurtveer maar 1 
motorminuut gemaakt en op 1 na iedereen 
reglementair gefinished. En geen protesten!   
Jammer voor de protestcommissie die bleek 
voor niets naar Workum te zijn gekomen 
maar chapeau voor alle deelnemers ! 
 
Maar gisteren is geweest en morgen gebeurt 
het. Daarom zijn de reglementen commissies 
al weer alle voorstellen aan het bestuderen en 
het bestuur na de eerste evaluatie zijn beleid 
aan het bijschaven. En ook de website krijgt 
nog wat aanpassingen. Woensdag  8 maart 
hebben we onze ledenvergadering gepland, 
dus enige voortgang is daarom wel belangrijk. 
Graag zien we dan ook alle leden in 
HARLINGEN aanschuiven. 
Mocht iemand nog stukken willen inbrengen 
dan kan dat tot de eerste week van februari 
(06-02-2017). 
 
Maar we laten onze oude traditie natuurlijk 
niet los in deze vrachtbrief een leuk stukje 
over Jelte en Irene Toxopeus in het kader van 
2 generaties op één boot. En een oproep voor 
een nieuwe wedstrijdleider, uitslagen en 
meer wetenswaardigheden. 
 
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met 
Weduwe Joustra om te proberen de flessen 
over het IJsselmeer te zeilen en zo hebben we 
nog wel meer plannen maar die presenteren 
we op de ledenvergadering. 
 
Voor nu veel lees plezier, we hebben er met 
zijn allen weer aardig wat tijd in gestopt ,So 
Enjoy!! 
 
Tot ziens in Harlingen.  
Laurens Sinaasappel 
Voorzitter Zeilvracht 
 
  
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bFNhTRrd9Hk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=bFNhTRrd9Hk&t=8s
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DEZE WEDSTRIJD LEIDEN IS ECHT LEUK!! 
 
Vorig jaar was het voor mij duidelijk. Lang genoeg wedstrijdleider geweest. Ik ga weer varen. 
Mee met het Beurtveer als VVV-er, want als 50+-er is Strontrace nog altijd leuk, maar de 
'souplesse' van 30 jaar geleden is definitief naar de achtergrond verhuisd.  
Maar er kwam een onverwacht familiebezoek naar Canada tussendoor, wat maakte dat ik in 
oktober niet weg kon van mijn werk. Vanuit Workum kan ik wel werken, dus maar eens vragen 
of het bestuur nog hulp kan gebruiken. 
Tot mijn grote verbazing had niemand zich aangemeld als nieuwe wedstrijdleider. Terwijl het 
echt een prima alternatief is, als je niet mee kan varen! 
Op het laatste moment mag ik gelukkig weer instappen. Leuk! Meteen een stroom van mailtjes 
over dispensaties, verlengde brug-sluis-openingstijden speciaal voor ons, kadootjes regelen, 
wisselprijzen terug halen, contact met Warmond, alle havens van het IJsselmeer weer op de 
hoogte?! Bekend en vertrouwd. 
 
Op de Oude Piet is het al snel weer goed vertoeven. 
We blijven Hanna en de In Dubio missen, maar dit 
is een goede tweede als wedstrijdcentrum. De 
zondag is rustig, tot er in de Ringvaart een 
afgebrande motor van de brug van Hillegom leven 
in de brouwerij brengt. Dat wordt bellen en 
bedenken hoe en wat. Gelukkig is Gerrit-Jan daar 
supergoed in. Na wat overleg moeten we knopen 
doorhakken. We laten het een beetje aan de 
schippers van de Stront over hoe ze het willen 
'oplossen', terwijl we zelf natuurlijk een aantal 
opties bedacht en bekeken hebben. Het is altijd 
mogelijk om overal dispensatie voor aan te vragen. 
Zullen de schippers kiezen voor uitstel van de 
finishtijd? Zullen ze de dispensatie willen om 2x 
over Amsterdam te mogen? Zullen ze willen 
motoren? Zullen ze de rusttijd in Warmond willen 
verkorten? We denken dat ze creatief genoeg zijn. 
En dat is ook zo. Omdat de route 30 km langer is, 
door de stremming, komen de zware Stronters met 
het verzoek om het extra deel van de race (de 
Noordelijke Ringvaart) te neutraliseren en op de 
motor te mogen doen. We overleggen kort, maar 
met de verwachte weersomstandigheden zal de Strontrace zonder de extra km's zwaar genoeg 
zijn. Dus: akkoord. 
Bij het Beurtveer zijn er weinig verrassingen te verwachten. We hopen dat iedereen sportief 
zal varen en dat de buien en wind iedereen mee zit. Het is na de start altijd leuk om te zien, wie 
er nog route wijzigingen doorgeeft. En daarna toch weer terug wisselt. Het zal half half worden 
dit jaar. Er is niet duidelijk 1 route het snelst. 
 
Als maandag de rust in de haven een beetje terugkeert, eten we heerlijk oranjekoek. Een goede 
traditie! Daarna is het de komende 24 uur simpel: we volgen het telefoonrooster, eten bij Odet 
op de Avontuur, kletsen met Reid en Cornelie en verdelen nog wat overgebleven klusjes. 
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Het is dit jaar geen makkelijke wedstrijd voor de deelnemende schepen. De Strontracers 
krijgen het zwaar in de Ringvaart, waar niet alles bezeild is, dus veel gejaagd en geboomd moet 
worden. Bovendien vragen de vlagen en buien in het smalle vaarwater opperste concentratie 
om niet de kant op te loeven. 
Vanaf het IJsselmeer horen we steeds meer verhalen van veel wind in korte tijd. Iedereen weet 
weer hoe reven en ontreven werkt, want het is nauwelijks stabiel te noemen.... 
 
We worden veel gebeld, vooral de Stront schepen bellen meer dan anders. Dat is erg leuk. Het 
geeft ons een verhaal achter de figuurtjes op Track en Trace. Van de Beurtschepen zien we het 
1 en ander op Twitter langskomen, en de mooiste foto's komen binnen van verschillende 
kanten. Ik denk dat we op woensdagmiddag al wel een paar duizend foto's hebben gezien van 
uiteenlopende kwaliteit ;-)  
 
Donderdag is meestal dé crisis-dag voor de wedstrijdleider. Nog niet iedereen is binnen, dus 
een half oor is bij de mensen die nog varen. Dan alle Journaals door (laten) nemen. Komen er 
protesten uit voort? Beoordelen hoe zwaarwegend de protesten zijn. De schippers inseinen. 
Protestcommissie ontvangen en bijpraten. Ondertussen over prijzen beslissen, verhalen 
aanhoren en telefoontjes beantwoorden. Maar..... de donderdag van 2016 mag van mij de 
boeken is als de meest relaxte donderdag ooit.... De voornaamste reden daarvoor is, dat er zo 
super is gevaren, dat er geen protesten zijn! Dat is echt bijzonder. De sfeer was perfect. 
Iedereen kwam terug met alleen maar leuke verhalen en vol enthousiasme. Geen boze vingers 
naar andere schippers, maar gewoon lekker en stoer gevaren. 
 
De Strontrace zal pas vrijdag finishen, dus dat schuift door. Degene die er zijn feesten natuurlijk 
wel mee in de Klameare. Een nieuwe plek, met nog wat kleine haken en ogen. Maar soms kan je 
niet alles voor zijn. Wij hadden namelijk niet bedacht, dat er mensen zijn, die het normaal 
vinden om daar gewoon de frituur eigenhandig aan te zetten, de diepvries in te duiken en 
frikadellen te gaan bakken. Hoe is het mogelijk....  
Na een kort nachtje is vrijdagochtend dan echt de laatste schippersvergadering en de uitreiking 
van de Stront. Ongelofelijk bijzonder is dat de Anna Meintje juist op dat moment de haven 
binnenloopt. Ik denk niet dat er ooit zoveel mensen op de wal hebben gestaan als er een schip 
finisht! Ook nu bleek weer hoe fijn de sfeer onderling is. Iedereen was blij dat ze er weer 
waren. Helaas zal de Catharina Anna pas 's middags Workum binnenlopen, als de meeste 
schepen naar huis zijn. Maar ook voor hun staan er toch de nodige fans op de steiger. 
Dit is meteen de plaats om nog even recht te zetten, dat niet de Dankbaarheid het snelst door 
Amsterdam was gevaren. Door alle vermoeidheid hadden zij de tijden verkeerd ingevuld. De 
Verwisseling valt deze prijs ten deel! Toch benieuwd welke tactiek zij volgen: verstand op nul 
en alles bomen of toch elk mogelijk jaagwalletje meepikken.... 
 
Bovenstaand was eigenlijk een lang verhaal om een nieuwe wedstrijdleider enthousiast te 
maken! Het zou leuk zijn om er misschien een soort duo ding van te maken. Een jaar varen, een 
jaar in Workum. Zoiets? Wie ziet het zitten en durft de uitdaging aan om zo'n gezellig 
evenement met super-schippers te leiden?! 
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ZO VADER, ZO MOEDER, ZO DOCHTERS… 
 
Sinds 1989 vaar ik samen met mijn vrouw Annelies en dochters Irene en Marleen de 
Beurtveer. Eerst met de Johanna Engelina, daarna met de Nirwana en de laatste 18 jaar 
met de Waterwolf. Met dit laatste schip zijn 5 breilepels gewonnen en één keer de prijs 
voor de snelste in de havens.  
 
Leuk is de ontwikkeling die 
onze dochters gedurende 
deze periode hebben 
doorgemaakt. In het begin 
was de roef en het 
achterdek de plek waar ze 
het grootste deel van de 
wedstrijd doorbrachten. 
Tegenwoordig is een 
Beurtveer zonder dochters 
een extra handicap die 
wordt ervaren als een soort 
feestje met kiespijn. Irene 
heeft een dusdanige passie 
voor het zeilen gekregen 
dat ze na haar HTS 
opleiding ging maten bij 
haar toenmalige vriend. 
Daarna is ze als schipper 
gaan varen op de twee-mast Avontuur en de Nirwana. In 2008 heeft ze de Nirwana van ons 
overgenomen. Marleen heeft ook als maat gevaren bij haar zus op de Avontuur, op de 
Noorderlicht in Spitsbergen en ook als maat bij haar vader. Zij koos echter na haar studie 
Communicatie voor een carrière in het bedrijfsleven. 
 
Samen hebben we veel beleefd tijdens de Beurtveren; mastbreuk met de Johanna Engelina bij 
de thuisreis, geen wind, mist, veel wind, een gebroken steng en een gescheurd zeil als gevolg 
van een aanvaring door een collega, vastgelopen op de Steile Bank met regen en wind tijdens 
het wisselen van bril naar contactlenzen , te weinig bier door het lange ankeren bij Durgerdam, 
's nachts met NW 5 stranden aan de Z-zijde van 't Soal en toch nog winnen. Tijdens een 
Brandarisrace voorafgaand aan de Beurtveer, brak de steng als gevolg van een gebroken 
bakstagblok. SRF gebeld, die hadden nog een nieuwe giek liggen. Zondagochtend stapte ik 
samen met Marleen, voorzien van elektrische schaaf, schuurmachine en een pot lak, op de 
veerboot en transformeerden we de giek in een keurige steng. Intussen zeilde het schip met de 
rest van het gezin naar Harlingen. Marleen bracht nog even een flinke laag lak aan waardoor 
het plaatsen van de steng nog een hachelijke operatie werd door wegglijdende stroppen maar 
desondanks kon nog net voor spertijd van de Tjerk Hiddes sluis weer naar buiten worden 
geschut. Op het IJsselmeer pikten we, en passant, de Bruinvisch op die een sleepje wel kon 
gebruiken om nog enigszins op tijd in Workum aan te komen. We lagen 's avonds om 11 uur in 
Workum om vervolgens de Beurtveer te winnen.  
 
Ons gezin heeft altijd met veel plezier de Beurtveer gevaren. 
 
Jelte Toxopeus 
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OP ZOEK NAAR NIEUWE SCHIPPERS EN SCHEPEN 
 
 

 
Schepen die zeilend uit de oranjesluizen varen. Er is veel te zien: De opeenvolgende vissersschepen laten 
zien hoe ze met een klein zeiltje toch weg kunnen  komen. De giek hangt in de dirk, waardoor de gaffel snel 
gezet kan worden zich naar de wind kan zetten, niet gehinderd door het gewicht van de giek. (afbeelding 
uit het boek "puntje zeil"). 

 
Een  paragraaf in de visie voor de toekomst betreft het enthousiasmeren van potentiële 
(nieuwe, en/of jonge) deelnemers. 
 
Het varen van een Strontrace stelt eisen aan het schip, de uitrusting en de bemanning. Jelmer  
Jager,  al jaren ervaring als bemanningslid tijdens de Strontrace en Ton Krom, 
strontraceschipper en medeauteur van het boekje “Puntje Zeil” willen graag hun kennis en 
ervaring ter beschikking stellen aan schippers en teams die met de Strontrace mee willen doen.  
Dit om de drempel tot een succesvolle deelname te verlagen of eventueel schippers en 
bemanningen te coachen. Misschien kan het zelfs komen tot één of meerdere avonden om 
vragen collectief te behandelen. 
 
Heb je belangstelling of wil je van onze ervaringen gebruik maken, dan kun je contact opnemen 
met Jelmer Jager jelmerjager@gmail.com  en/of Ton Krom  kamaria@xs4all.nl.  
 
Schroom niet, we zijn er klaar voor! 

 
 

mailto:jelmerjager@gmail.com
mailto:kamaria@xs4all.nl
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UITSLAGEN STRONTRACE 
 

 
 

 

 



Vrachtbrief 80 –Oktober2016       8 

 
 

 



Vrachtbrief 80 –Oktober2016       9 

OVERIGE PRIJZEN 2016   

BEURTVEER SCHIP SCHIPPER 

Klaske en Johnnie wisselbeker 
1e in Workum zonder motorminuten 
Aangeboden door Seeburgh 

Overwinning Joost Martijn 

Het beste journaal en de schrijver 
Prijs: boek ‘Zoet & Zout’ en pen/notitieboek 
 

Dankbaarheid  

Traditionele navigatie 
Wisseltroffee een Kompas 
Aangeboden door Vereniging Zeilvracht 
 

Hollandia Evelien prins 

Snelst door het lichte gebied; tijd 
Wisseltroffee een Bel 
Aangeboden door de BBZ 
 

Overwinning Joost Martijn 

Opdracht; de vuurtoren van de Beurtveer 
3e prijs; Oplaadbare zaklamp 
2e prijs; Solar powerbank 
1e prijs; Solar zaklamp en powerbank 
 

Waterman (3) 
Avontuur 2mast (2) 
Deinemeid (1) 

 

STRONTRACE SCHIP SCHIPPER 

Het beste journaal en de schrijver 
Prijs; boek Zoet & Zout en pen/notitieboek 
 

Nooit Volmaakt (Licht)  

Snelst door Amsterdam: 85 minuten 
Boek ‘Amsterdam 1900’ 
 

Overwinning Bas Krom 

 
 
NIEUWSGIERIG NAAR FOTO’S EN VIDEO’S DIE ZIJN GEMAAKT TIJDENS DE RACE? KIJK OP ONZE 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/VerenigingZeilvracht/  OF OP ONS YOUTUBE ACCOUNT: 

https://www.youtube.com/user/zeilvracht   
 
 
 
 
 

 
  

https://www.facebook.com/VerenigingZeilvracht/
https://www.youtube.com/user/zeilvracht
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STATISTIEKEN VAN BEZOEKERS VAN DE TRACK EN TRACE  
 

 
 

 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal aantal bezoeken 9.735 17.654 17.765 14.565 15.826 18.497

Unieke bezoekers 3.853 5.338 5.857 4.927 5.536 6.818

Totale kijktijd in minuten 964.222 1.061.018 894.631 743.973 619.904 881.767

Gemiddelde kijktijd per unieke bezoeker 4 uur 10 min 3 uur 18 min 2 uur 32 min 2 uur 31 min 1 uur 52 min 2 uur 9 min

Replay 1.180 1.387 3.214 1.432 1.864 921

Totaal aantal bezoeken 2.587 8.217 6.442 4913 6.084 5.083

Unieke bezoekers 1.024 3.171 2.633 2082 2.587 2.226

Totale kijktijd in minuten 245.158 367.166 226.376 178.207 209.788 204.885

Gemiddelde kijktijd per unieke bezoeker 2 uur 59 min 1 uur 55 min 1 uur 26 min 1 uur 26 min 1 uur 21 min 1 uur 32 min

Replay 501 1.204 1.279 720 1.127 543
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INSCHRIJVINGEN 2017 
 

 
 
Inschrijven? Het kan al weer! 
De inschrijving voor 2017 is inmiddels al weer geopend.  
Als je wilt inschrijven kan dat door het invullen van het inschrijfformulier en dit te mailen naar 
wedstrijden@zeilvracht.nl  
Het inschrijfformulier kun je vinden op de website maar kan op verzoek ook gemaild worden.  
Je inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is voldaan, à €75,- 
 
Stand van inschrijvers tot nu toe;  
 
Strontrace: Lichte klasse 

1. Verwisseling met Bas Krom 
2. Vriendschap met Martijn Ras 

 
Beurtveer 

1. Antonia Maria met Willem Prins 
2. De Groene Eenvoud met Sjoerd de Jong  

 
Strontrace (zware klasse)  
?                                             met Johan Wijker  
 
Met vriendelijke groet,  
Gerrit-Jan de Vos  
wedstrijden@zeilvracht.nl 
 
 

mailto:wedstrijden@zeilvracht.nl
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ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR EN WEDSTRIJDLEIDER VERENIGING ZEILVRACHT 
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COLOFON 
 
 
REDACTIE:   Renée van Hasselt 
Het insturen van kopij:  info@zeilvracht.nl  
Inleverdatum kopij:   15 februari 2017 (Vrachtbrief 82) 
 
 
LIDMAATSCHAP  € 25 per jaar  
  NL68 RABO 0103593861 
  t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart 

 penningmeester@zeilvracht.nl  
 
 
BESTUUR VERENIGING ZEILVRACHT 
Laurens Sinaasappel  voorzitter      06   - 21 50 63 36 
Renée van Hasselt algemeen secretariaat, website  06   - 20 40 52 86 
Finy Teitsma penningmeester     06   - 20 89 80 07 
Gerrit-Jan de Vos wedstrijdsecretariaat    06  -  37 33 62 99 
              wedstrijden@zeilvracht.nl 
Ingeborg van der Cingel PR, sociale media, website   06  -  10 95 38 45 
Ton Krom jongerenproject, hand- en spandiensten 06  -  13 24 13 12 
 
 
 
WEDSTRIJDDATA 
44e editie:    23 t/m 27 Okt. 2017 
 
 
 
SOCIALE MEDIA 
 

  

 www.zeilvracht.nl 

  www.facebook.com/VerenigingZeilvracht 

 

 
 @beurt_stront 

 
 

mailto:info@zeilvracht.nl
mailto:penningmeester@zeilvracht.nl
http://www.zeilvracht.nl/
http://www.facebook.com/VerenigingZeilvracht


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geef svp je (vernieuwde) e-mailadres door aan info@zeilvracht.nl 
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