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Vrijdag 9 september en het zeilvracht bestuur zit op een zweterige avond buiten
een lekker Belgisch biertje te drinken.Temperatuur rond de 24 graden en een
zwakke oostenwind.
Waar moet dat heen met onze strontrace wanneer het weer zodanig gaat
veranderen dat we in oktober alleen nog maar een zwakke koelte met een
aangenaam temperatuurtje denken te krijgen.
Op de radio hoorde ik een meteoroloog vertellen dat men bij het KNMI bezig is
met een 15 daagse weersvoorspelling.
Hoezo oude schippersvaardigheden in ere houden? Helemaal niet
nodig.Gewoon het klimaat veranderen en ervoor zorgen dat we op de heenweg
een lekkere noordoostenbries en op de terugweg een zuidwestelijke stroming
hebben. Leve El Nino!
Misschien komt het door deze weersveranderingen ,misschien ook niet maar de
aanmelding in de lichte stront overtreft de verwachting. Totaal twaalf oude
rotten en nieuwe baren maken het dit jaar spannend.
Het beurtveer kent op dit moment 15 deelnemers maar we hopen dat dat er
weer meer dan 20 worden.
In de visserij zien we 30 aanmeldingen voor 26 vergunningen.Alleen de zware
stront en stront toertocht kenen nog maar 1 deelnemer per race.
De PR draait al weer op volle toeren.Al 4 bladen hebben aangekondigd een
artikel te zullen schrijven over ons evenement. Omrop Fryslan radio wil met de
beurt meevaren en het kabinet van Ed Nijpels heeft gevraagd of de CdK ook
mee kan.
Organisatorisch is alles in kannen en kruiken.
Voor de donderdagavond is een ontzettend swingende band gecontracteerd en
de penningen worden al weer geslagen.
Het zal jullie duidelijk zijn : wij zijn er klaar voor. Nu jullie nog….Graag de
inschrijfgelden overmaken, twijfelende collega’s over de streep trekken en de
reglementen nog eens nalezen op wat wel en wat niet mag.
Bij vragen contact met ons opnemen.
Overweeg dit jaar eens een voorstelling van de shanty bij te wonen. In
bijgevoegde folder zie je alle voorstellingen. Het is zeker de moeite waard.
Vanaf deze plaats bedank ik nu vast degenen die zich nu al in het zweet
hebben gewerkt om van strontrace, beurtveer, shanty festival en visserijdagen
een succes te maken.
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Tot binnenkort in Workum!
Arjen Mintjes
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Ze komt maor niet, o Lutgerdina, ons
idool
..Ze kwaam nooit, nee nee nooit, nooit
nee nooit meer op tied
..Ze kwaam nooit, nee nee nooit, nooit nee nooit meer
op tied
!Ze kwaam nooit, nee nee nooit, nooit nee nooit meer
op
tied!!!!!!!!!!!!!!
!Ze kwaam nooit, nee nee nooit, nooit nee nooit meer
op
tied!!!!!!!!!!!!!
En wat de opdracht voor dit jaar is krijgt u op de In Dubio te
horen.

Bemanningpool 2005 beurt en stront:
Dhr. H. Korevaar zoekt een beurtschip waar hij als
bemanningslid mee kan varen. Tel. 0183-606622.
h.korevaar@koninklijkewoudenberg.nl .

Oproep van de penningmeester!!!!
Maak alstublieft uw contributie over!!!
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Tot dusver hebben de volgende mensen toegezegd c.q. ingeschreven;
Lichte Stront
1. Johannes Hopma
Dankbaarheid
2. Age Veldboom
Swanneblom
3. Hylkje Bruinsma
Alve Stêde
4. Remko Nauta
Nije Dei
5. Adriaan Heemskerk
Sljôcht & Rjôcht
6. Kees Hermsen
Ulbe Zwaga
7. Ruurd IJpelaar
Twee Gezusters
8. André Wiersma
Swan fan Donia
9. Akke Smolders
Grietje
10. Anne-Marie Gunnink
Doch Edoch
11. Rudolf Le Poole
Rust na Arbeid
12. Joost Halbertsma
de vier Gebroeders
Zware Stront
1. Ton Krom
2. ?Cees Dekker

Maria
Bruinvisch (denkt erover na)

Stronttocht
1. Harrie Harkema

Trouwe Hulp

Beurtveer
1. Jodi Apeldoorn
2. Gerrit Boonen
3. Remy de Boer
4. Peter Prins
5. Laurens Sinaasappel
6. Michiel Meijer
7. Jan van Aartrijk
8. Arno van Aartrijk
9. Jelte Toxopeus
10. Gerbrand Schutte
Jan Dekker
11. Theo Vunderink
12. Rob Peetoom

Wending
Moeke Zorn
Pallieter
Onrust
Johanna Engelina
Lutgerdina
Avontuur
Waterman
Waterwolf
de Tukker
Elisabeth
Twee Gezusters
Parodie

Vrachtbrief nr 29 , maart ’18

Pagina 2

13.
14.
15.
16.
17.

Willem Arie van Gelderen
Jurjen ten Cate
Cees Dekker
Michiel Goeman
Sacha Emmerik

Aldebaran
Vrouwe Anna
Bruinvisch ?
l'Arche de Noë
De Hoge Wier

Sta je hier nog niet bij? meld je aan, het kan nu.
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
Om alvast in de stemming te komen:
Loflied op de concurrentie 2004 Wat zou de opdracht zijn voor 2005????
Vraag het de schippers na de wedstrijd maar na. Allemaal hebben ze ergens hun eigen
concurrent verslagen, zijn ze hun tegenstander te slim, te snel afgeweest.
En wanneer krijgt zo’n overwinning meer glans? Juist! Als je een sterke tegenstander
hebt, je concurrenten er zijn mogen, hun schippers van formaat zijn, en de schepen
Hollands glorie op zijn best.
Dan pas heb je echt gewonnen! En waar je niet gewonnen hebt, behoorde jij tot die
gedegen tegenstanders.
Daarom was het afgelopen jaar de volgende (tweeledige) opdracht voor
beurtveerbemanningen.
Maak een loflied op de concurrentie en Maak een foto van je concurrent in actie.
Hieronder volgt een van de liederen van de bemanning van de Tukker. Zij werden
genomineerd.

Loflied op de Lut
Ik zeg oeh! OEH! Ik zeg ah! AH! Oeh! OEH! Ah! AH!
Oehoe-oeh-oerend haad kwaam zie doar oangeskeurd,
Oehoe-oeh-oerend haad wan't zie had'n vann beurtveer
heurd.
Loangzaam zeil'n dat deejen zie nooit,
Dat vo'n zie toch moar tied verknooit
Mark an't stuurwiel, Petra an't fokk'nskoot
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Noar de Amsterdam op 't Uselmeer
De mist trekt op en wie ziet ze a nie meer
Maurits an't stuurwiel, Petra an't fokk'nskoot
Zie ging'n oeh, oehoe-oeh-oeh, oehoe-hoehoe
oerend haad Zie ging'n oeh, oehoe-oeh-oeh, oehoehoehoe oerend haad
Oehoe-oeh-oerend haad skeur'n zie van Lemmer noar
Heurn,
Oehoe-oeh-oerend haad wan't dan had'en zie geen tied
verleurn
Een heel klein stipke zag'n wie,
helaas kwaam wie nie dichterbie
Mark an't het stuurwiel. Petra an't de fokk'nskoot

Wie zeü'n zweet'nd URk voarbie,
de Luth nemt fluun't Blok derbie,
Mark an't stuurwiel, Petra an't fokk'nskoot.
Zie ging'n oeh, oehoe-oeh-oeh, oehoe-hoehoe
oerend haad Zie ging'n oeh, oehoe-oeh-oeh, oehoehoehoe oerend haad
We probeer'n het steeds weer moar wie komt dor de
Luth nie
voorbie
Dan ziet wie hoar an't loef en plots duukt zie weer op
oan't Lie
In Durgerdam maak'n wie 'n zwoardje onkloar
Juig'nd doet wie Urk, is de Luth ... ok a weer doar
Moar dan urenlng liggen wij te wachten
int Soal
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