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INTERNETCAFÉ IN WORKUM !! 

AAN BOORD VAN DE FRISIUS VAN ADEL 

 

Jappie en Lenie zorgen voor een computer 

Hugo van Aalderen zorgt voor een toetsenbord 

Craiq Youell zorgt voor ADSL 

Arjen Mintjes zorgt voor een beamer 

 

En 

 

Jullie kunnen 

je foto's uitzoeken 

op stick zetten 

ter plekke vertonen 

of op de In Dubio inleveren 

je mail checken 

etc etc 
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Hier kom ik weer met mijn oproep om de contributie  te 

betalen, velen hebben betaald maar ook weer een aantal niet, 

van de deelnemers aan de race weet ik dat ze me 14 oktober 

gaan betalen, dat komt wel goed, maar degene die ik niet kan 

aanspreken, hoop ik nu te bereiken. 

Bij de eerste Vrachtbrief dit jaar zat een acceptgiro, mocht U 

die gemist hebben, maak dan alsnog de €25 over op onze 

bankrekening: vereniging Zeilvracht 103593681 Wormerveer. 

En meneer Springtij en mevrouw Zeewint, U betaalt trouw, 

maar ik weet niet wie u bent???!!!! Laat me het even weten, 

bedankt Letty Swart. 

 

€ 
 

Wx iÜtv{àuÜ|xyWx iÜtv{àuÜ|xyWx iÜtv{àuÜ|xyWx iÜtv{àuÜ|xy    
 

 VOORWOORD 

 FILMERS GEVRAAGD 

 PROGRAMMA 

 INSCHRIJVERS 

 COLOFON 

 PRIKBOORD 

 

Zilveren brijlepel van de Strontrace 

overhandigd aan het Fries Scheepvaart Museum 
 

Op donderdag 27 september 2007 overhandigt de heer Hans Boekhoven, voorzitter 

van de Stichting Zeilvaart College en burgemeester van de gemeente Nijefurd, een 

zilveren brijlepel aan het Fries Scheepvaart Museum. 

 

Een zilveren brijlepel is de felbegeerde prijs van de deelnemers aan de Strontrace, 

die dit jaar al weer voor de 34
ste

 keer wordt gehouden. Deze zeilwedstrijd herinnert 

aan de ruim 150 Friese tjalken en klippers, die in het begin van de 20
ste

 eeuw mest 

vervoerden van Zuidwest Friesland naar de geestgronden bij Warmond en Lisse. 

De non-stop race duurt gemiddeld 45 uren. Bij nacht en ontij proberen de 

deelnemers elkaar de loef af te steken. Start en finish zijn in Workum. Wie daar na 

een slopende race als eerste weer aanlegt, verdient de felbegeerde zilveren brijlepel. 

 

In 2006 is de brijlepel niet uitgereikt in de zware klasse. Deze overgebleven lepel 

wordt nu geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum. In de zilverzaal van het 

museum wordt een fraaie collectie zilveren zeilprijzen bewaard. Zilveren 

scheerhouten, fraaie bekers en prachtige legpenningen. Een brijlepel van de 

strontrace mag in deze collectie eigenlijk niet ontbreken.  

 

Tijd:    27 september 2007 - 16.00 uur 

Plaats:   Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 14, Sneek 

Nadere informatie: Jelly Koopen (Stichting Zeilvracht)  

   Meindert Seffinga (fries scheepvaart museum) 
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VOORWOORD 

 

Beste Zeilvracht leden , 

 

Afgaande op de statistiek van de afgelopen weken lijkt het mij verstandig de 

start van de strontrace en het beurtveer met één dag te vervroegen naar de 

zondag. 

Het is opvallend hoe het weer op de zondagen met kop en schouder uitsteekt 

boven dat van de resterende week. 

Omdat het om meerdaagse races gaat en het schipperschap centraal staat trek ik 

dit voorstel per ommegaande weer in. 

Het zal wel weer een lekker partijtje pestweer worden in de komende 

herfstvakantie… 

Onze collega’s van Zeilvaart Warmond hebben tijdens de Turfrace 2007 bijna 

alle schepen met behulp van sponsoren voorzien van een zogenaamde tracer , 

zeg maar een apparaatje waarmee de positie van elk schip op elk moment is te 

traceren. 

Via hun web site was de race perfect te volgen op een gewone kaart of via 

Google Earth. 

Binnen het bestuur van Zeilvracht is tijdens de laatste bestuursvergadering over 

deze ontwikkeling gesproken. Wij hebben besloten alle schippers tijdens de 

komende ALV te polsen of dit ook niet iets is voor strontrace en/of beurtveer. 

Voorstanders wijzen op de grote voordelen voor het publiek, tegenstanders op 

de zoveelste elektronische ontwikkeling op traditionele schepen.  

Het woord is aan de leden. 

De 34
e
 editie van onze races staat voor de deur. Veel aanmeldingen zowel voor 

strontrace als beurtveer en natuurlijk een aantal geplande en ongeplande 

stremmingen op Ijsselmeer en Ringvaart.  

Zowel het Zeilvaart College als het bestuur van Zeilvracht is er weer klaar voor. 

De begroting vertoont nog enige onzekerheden ( sponsoren welkom ! ) maar 

verder lijkt alles goed geregeld. 

Het startschot zal dit jaar worden verricht door Jacob van der Valk, voorzitter 

van de stichting Workum 1100 ( zo oud al!). Deze Stichting sponsort het 

filmproject waarin Marga Swaans  ons gehele evenement probeert  vast te 

leggen voor het nageslacht. 

Ik hoop jullie allemaal rond de 14
e
 oktober a.s. te verwelkomen in Workum en 

er samen met iedereen weer een geweldige race van te maken, 

 

Arjen Mintjes 
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COLOFON 

redactie Marga Swaans en Mariken van Nimwegen 

kopij insturen per e-mail marga.swaans@planet.nl 

 

lidmaatschap € 25,- per jaar 

betalingen rekeningnummer 10 35 93 861 

 t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart 

 RABO-bank Zaanstreek, kantoor Wormerveer 

 

 

Adressen 
Arjen Mintjes 0517-413049 

  voorzitter Harlingerstraatweg 74,  8872 NE te Midlum 

 

Marga Swaans 06-53864428 

  algemeen secretaris Woudbes 29,  2318 AX te Leiden 

 

Mariken van Nimwegen 030-2625573 

  wedstrijdsecretariaat ab m.s. 'de Vermaak'  

 Vechtdijk 400,  3563 MA te Utrecht 

 

Letty Swart 075-6212667 

  penningmeester Noordeinde 3,  1521 PA te Wormerveer 

 

Gerrit Boonen 06-53911199 

  pers en publiciteit Braam 23,  1273 CX te Huizen 

 

Dirk Bruin 06-22908963 

  contact zeilvaart en PR Binnenhaven 114,  1781 BN te Den Helder 

 

Craiq Youell 06-10990425 

  webmaster p/a Kaasmarkt 15,  1601 JK te Enkhuizen 

 

 

Informatie www.Zeilvracht.nl 

Wedstrijddata 15 tot en met 18 oktober 2007 

 20 tot en met 23 oktober 2008 JUBILEUM!!! 
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INSCHRIJVINGEN 

BEURTVEER Thuishaven Schipper 
Moeke Zorn Wieringen Gerrit  Boonen 

Wending Enkhuizen Jodi  Apeldoorn 

Onrust Enkhuizen Peter Prins 

Pallieter Enkhuizen Remy de Boer 

Arend Workum Michiel Goeman 

Nicolaas Mulerius Groningen Pieter Apeldoorn 

Waterwolf Zoutkamp Jelte Toxopeus 

Elizabeth Enkhuizen Jan dekker 

Johanna Engelina Amsterdam Laurens Sinaasaapel 

Aldebaran; afgezegd Ouderkerk a/d IJssel Willem van Gelderen 

Lutgerdina Enkhuizen Mark Muller 

Avontuur Delft Boudewijn Ridder 

Avontuur Amsterdam Jan van Aartrijk 

De Verwondering Muiden Max Hogedoorn 

De Overwinning Harlingen Joost Martijn 

Nova Cura Muiden Erick Scheijde 

Waterman Dordrecht Arno van Aartrijk 

Hoge Wier Muiden Sacha emmerik 

De Tukker Enschede Gerbrand Schutte 

Bruinvisch Harlingen Cees dekker 

      

STRONTRACE: LICHTE KLASSE     

Grietje Akkrum Akke Smolders 

Rust na Arbeid Leiden Rudolf Le Poole 
Eureka; afgezegd Earnewâld Rinze Herrema 

Dankbaarheid Nijesyl Johannes Hobma 

Ulbe Zwaga Velp Kees Hermsen 

Elizabeth Margaretha Haarlem Arnout Esser 

De vier Gebroeders Leeuwarden Joost Halbertsma 

Sljôcht & Rjôcht Utrecht Jeroen Alders 

Nije Dei Koudum Remko Nauta 

      

STRONTRACE: ZWARE KLASSE     

Willem Jacob Groningen Tsjerk Hesling Hoekstra 

Maria Amsterdam Ton Krom 

Linquenda Purmerend Peter Stokroos 

      

STRONTTOCHT     

      

 

Sta je er nog niet bij?........aanmelden kan nog net!!! 
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FILMERS GEVRAAGD !!! 

 

Videoproject Jubileumfilm 

 

Zoals jullie in de ALV van 9 maart 2007 hebben gehoord (en in de Vrachtbrief nr 

45 hebben kunnen lezen) is er een project gestart om samen met leden van de 

Leidse Videoclub een videofilm te maken van de Strontrace, Beurtveer, Visserij en 

het Shantyfestival.  

 

Hiervan worden CD’s gemaakt en volgend jaar vanwege het 35 jubileum 

uitgegeven.  

 

Er wordt gefilmd vanaf de wal, vanaf enkele deelnemende schepen en vanaf 3 

volgboten. We hopen hiermee mooie afwisselende beelden te krijgen. 

Jelte Toxopeus (de Waterwolf) en Remy de Boer (de Pallieter) hebben op de ALV 

te kennen gegeven filmers mee te willen nemen. Ook Johannes Hobma 

(Dankbaarheid) en Ton Krom (Maria) nemen ook een filmer mee.  

Zelf per schip filmen kan natuurlijk ook als het maar met een digitale camera 

gebeurd.  

 

Jan van Aartrijk heeft zijn motorboot De Vlieger ter beschikking gesteld en Henk 

Oosterhof schippert. Wim Patist vaart mee zijn motorboot de Horizon en Romke 

Swart gaat met zijn sleper de Stern op pad. 

 

Lambert Swaans coördineert op de In Dubio de filmers.  

  

We komen filmers tekort!  

De meeste filmers van de videoclub willen niet op een schip meevaren of hebben 

vakantiedagen tekort, of zijn door ziekte op het laatste moment uitgevallen. 

Vandaar deze oproep. We vragen filmers voor de volgboten: 1 op de Horizon en 2 

op de Stern  en 1 of 2 filmers voor de vissersschepen. 

Stuur svp een mail naar  

marga.swaans@planet.nl en arie.de.ridder@casema.nl of  

sms naar 0653 86 44 28 of 0625 38 52 15. 

 

 

Hartelijke groeten Marga Swaans 
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PROGRAMMA 

Strontrace, Beurtveer, Visserijdagen en Internationaal Shanty-festival 
Workum 

 

 

 

ZATERDAG 13 OKTOBER 2007 
Opbouw haven, een aantal van de deelnemende schepen liggen al in de haven of 

komen binnen. 

 

12.30 u. Zaterdagmiddag 

Het ‘vracht’’-Zeilklompen voor kinderen. Een zeilwedstrijd voor 

vrachtklompschepen met als inzet de trofee 'De Loden Kiel'.  

Kinderen met een zelfgemaakt zeilend vrachtklompschip kunnen zich vanaf 12.30 

aanmelden bij de Doopsgezinde Kerk, Noard 102, Workum.  

Daarna gaat het in optocht naar het wedstrijdwater De Djippe Dolte.  

Net als bij de Strontrace vervoeren de schepen 'vracht'. Deze bestaat uit een 

vrachtbrief met een zelfgemaakte liedtekst over bijvoorbeeld varen, schepen, 

schippers of de zee. 

 

19.30 en 21.30 u. 

Het Internationaal Shantyfestival  in de Doopsgezinde kerk in Workum m.m.v. 

Johnny Collins & Jim Mageean, New Scorpion Band, Shanty Jack, Nanne & 

Ankie, Dulle Griet, ‘t Scheepsfolk en Waterwijs. 

 

ZONDAG 14 OKTOBER 2007 
Binnenlopen deelnemende schepen  

Donkerbruine kramenmarkt en muziek in de haven met veel maritieme muziek. De 

groep 'Dulle Griet' zorgt voor de zingende gezelligheid. 

Het Shantfestival heeft diverse activiteiten in de Klamaere en in de 

scheepstimmerwerf ‘de Hoop’ 

De keuring van de schepen vindt plaats  
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MAANDAG 15 OKTOBER 2007 
09.00 u. Ligplaatsloting voor de Strontraceschepen door de notaris.  

 De lading voor Warmond, zakken gedroogde koemest, worden aan 

boord geladen en de Strontraceschepen verhalen zonder motor hun 

schepen om hun startligplaats in te nemen. 

12.00 u. Donkerbruine kramenmarkt en Maritieme Muziek op de haven. 

13.00 u. Start van de Strontschepen 

13.30 u. Start van de Vissersschepen 

 en aansluitend vertrek van de Beurtschepen. 

 

DINSDAG 16 EN WOENSDAG 17 OKTOBER 2007 
Bij nacht en ontij ontsteekt Reid het vuur op de Workumer vuurtoren. 

De schepen van de Strontrace komen in Warmond aan om hun strontzakken te 

lossen 

 

WOENSDAG 17 OKTOBER 2007 
10.00 u. Herfstmarkt in het centrum van Workum 

13.00 u. Visafslag door Doede Bleeker. 

 Op de Merk, tijdens de herfstmarkt. 

 

Afhankelijk van weer en wind komen de eerste Strontraceschepen weer aan in 

Workum.De Beurtveerschepen zijn op de terugweg vanuit Amsterdam 

(Durgerdam) naar Workum. 

 

DONDERDAG 18 OKTOBER 2007 
12.00 u. Einde Strontrace, Stronttocht en Beurtveer. De journaal- en de 

protestcommissie hebben zitting en de uitslag wordt uitgerekend. 

20.00 u. Feestelijke prijsuitreiking 'Strontrace' en 'Beurtveer’ in de Klamaere 

te Workum. 

 

ZATERDAG 20 OKTOBER 2007 
11.00 u. Visafslag bij de leugenbank aan de haven 

13.30 u. Prijsuitreiking Visserijdagen. Beste visser onder zeil ontvangt de 

zilveren ‘brijlepel’ in Scheepstimmerwerf De Hoop. 

 

 

Zie ook onze websites: 
www.zeilvracht.nl 

www.strontrace.nl 

www.shantyfestvalworkum.nl 

www.visserijworkum.nl 


