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de  Vrachtbr i ef  
Orgaan van de Verenig ing  Zei lvracht  

REDACTIEADRES :WOUDBES  29;  2318  AX  LEIDEN  

 
Agenda 2e ALV  18 maart 2011 aanvang 20.00 uur (ipv 19.30) 
Maritieme Academie Haringen, Almenumerweg  1; 8861 KM Harlingen,  

tel. 0517-412300 

 

1. Opening  

2. Notulen 1
e
 ALV te Enkhuizen  

3. Ingekomen post 

4. Mededelingen Bestuur 

5. Bestuurssamenstelling 

6. Zeilvaartcollege Workum 

7. Financieel verslag en kascontrole 

8. Nieuwe kascommissie benoemen 

9. Vaststellen Technische- en 

meetcommissie.  

10. Website 

11. Reglementswijzigingen 

12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

 

Wij wensen iedereen een gezond 2011 en behouden vaart 

Bestuur Vereniging Zeilvracht

 

INHOUD  
 

Uitnodiging en agenda 2
e
 ALV in Harlingen 

Voorwoord van onze voorzitter 

Notulen 1
e
 ALV 19 nov 2010 in Enkhuizen 

Reglementswijzigingen Beurtveer en Strontrace 

Reactie Reglementencommissie 

 Voorstel statutenwijziging 

Stand van Inschrijvers 

Financiën 

Wie weet een goede feestband? 

 Afscheid nemen als bestuurslid 

 Colofon 
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 

Beste leden, 

 

Voor je ligt alweer de eerste Vrachtbrief van 2011.  

Ook voor ons als bestuur geldt; je let even niet op en de maart ALV staat alweer voor 

de deur. Niet dat we de afgelopen maanden helemaal niet opgelet hebben hoor. 

Dat kon ook niet, want de goed bezochte najaars ALV leverde ons weer aardig wat ‘to 

do- dingen op. Reglementsvoorstellen, statuten wijzigingen, de financiën, het komt 

allemaal weer op de agenda.  

Maar er is nog een goede reden om in Harlingen op de ALV te verschijnen. Twee 

oude getrouwen gaan het bestuur verlaten; Marga Swaans en Dirk Bruin hebben zich 

lange tijd ingezet voor de Vereniging en hebben onafhankelijk van elkaar besloten om 

er een punt achter te zetten. Ik ga er vanuit dat we Dirk als deelnemer nog wel gaan 

zien in Workum, maar het bestuur en de In Dubio zonder Marga; daar kan ik me niks 

bij voorstellen. Ik zou jullie op deze plaats graag willen aansporen om een plaatsje 

voor haar open te houden tijdens de race. Dan heeft zij ruim keuze en zien wij haar in 

ieder geval in Workum terug. 

Om ons leed wat te verzachten lees je in deze Vrachtbrief wat 15 jaar Zeilvracht 

bestuur voor haar betekende.  

 

Inmiddels hebben we twee mensen bereid gevonden om hun plaatsen in te nemen, 

wanneer de ALV daartoe beslist.  

Karine Rodenburg wil de komende tijd het secretariaat overnemen van Marga en Ton 

Krom gaat het gat vullen dat Dirk achterlaat. We denken twee goede en enthousiaste 

kandidaten te hebben, waardoor we als bestuur weer op volle kracht verder kunnen. 

 

En voor wie verder niet oplette: Mariken was zwanger en is op 7 maart bevallen van 

een gezonde dochter: Zee.  

Mariken, Oskar, Tisse, Ok, Dat: namens de hele Vereniging hartelijk gefeliciteerd. 

Geniet ervan nu en in de toekomst. 

 

Dus, voordat de verf uit de pot 

gaat en de schilderstress in volle 

hevigheid losbarst; Kom naar de 

ALV op 18 maart in Harlingen. 

 

Ik zal er ook zijn (op tijd!)  

 

 

Hugo van Aalderen 

 

Spaarndam
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Vereniging voor Zeilende Beurt- en Strontvaart 

”Zeilvracht” 

NOTULEN 1E
 ALV VRIJDAG 19 NOVEMBER 2010 OM 19.30 UUR 

Enkhuizer Zeevaartschool; Kuipersdijk 15, 1601 CL Enkhuizen 

Aanwezig:  
Bestuur: Hugo van Aalderen (voorzitter), Dirk Bruin, Gerrit Boonen, Hanneke 
Deenen, Mariken van Nimwegen, Letty Swart, Marga Swaans (secr). 

Leden: Bas Krom, Ton Krom, Jelle de Jong, Finy Teitsma, Bas Dekker, Niels Dekker, 

Jan Dekker, Jan Post, Remy de Boer, Boudewijn Ridder, Jelte Toxopeus, Jantien 

Milders Lubbert, Thomas Vleeshouwer, Jodi Apeldoorn, Jeroen Alders, Michiel 

Goeman, Arnout Esser, Johannes Hobma, Rudolf Le Poole, Laurens Sinaasappel, 

Arno Westra, Jeroen Weijts; Wietske Schouten,José Schippers, Chris Prins, Ruurdsje 

Halbertsma, Frans Nefkens, Ruurd-Jan IJpelaar, Jelle Hamers, Jeroen Stelling 

Freye,Jelle Reid de Jong, Mic Lamers. 

 

Afwezig met afmelding: Maarten Dirks, Eva Diercks, Odet de Graaf, Erick Scheijde, 
Pepijn Krikke, Remko Nauta, Jelmer Jager, Pieter en Dora Apeldoorn, Michiel 

Meijers, Reid en Cornelie, Arjen Mintjes, Frits Lammers, Govert Hermsen, Kees 

Hermsen, Sacha Emmerik, André Wiersma, Eric Swaans, Peter Prins, Rob Meerwijk, 

Tom Lansma, Gjalt de Jong en Hylkje Bruinsma. 

Nog per mail ’s middags gekomen: Joost Halbertsma en Liliam Veenstra 

 

1. Opening en agenda 
Hugo opent de vergadering om: 19.35 en vertelt dat er 21 afmeldingen zijn. 

Jammer dat ze niet kunnen, maar ze vinden in ieder geval zelf dat ze hier horen te 

zijn. Reid is ziek. 

De agenda is via een scherm en de beamer mee te lezen. 

Jelte wil de discussie van de geest van de wedstrijd naar voren hebben. Hugo wil 

de volgorde tot liever zo houden.  

 

2. Notulen 2e ALV van 19 maart 2010 te Harlingen 
De notulen worden goedgekeurd met een paar opmerkingen: Jetlte: in de 

vergadering is nooit gezegd dat het bestuur soepel om zou gaan met de 

dispensatieaanvragen van de elektrische 

lieren. Dit wordt ontkend, ook vanuit de 

zaal. Bij Punt 13.  

 

Reglementswijzigingen: het woord ‘snel’ 

tussenvoegen: ..’Jelte’s brief wordt door 

Hugo snel voorgelezen’.. 

Finy Teitsma: Naam verkeerd gemeld bij 

Aanwezig en bij 11. Website 
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3. Ingekomen post 
Ingekomen brief havenmeester uit Lemmer. De loopsteiger aan één van de 

dukdalven is beschadigd. We willen dit goed afhandelen want we willen een goede 

verstandhouding met de havenmeester houden. De vraag is eigenlijk: hebben jullie 

iets gezien?  
De Arend en Confiance in Lemmer   

Waarnemers hebben wel gehoord 

dat er hard tegen de steiger is 

gevaren. Jantien heeft het 

uitgezocht met de journaals erbij, 

en leest dit voor. Maar ook dan is 

niet te zeggen wie het geweest kan 

zijn. 

Jodi Apeldoorn van de Wending: 

wij hebben niets gezien, ook niet 

aan de steiger. 

Laurens Sinaasappel van de Johanna 

Engelina vond de steiger van de 1
e
 

dukdalf op woensdag 13.00 uur nog 

heel. 

Gerrit Boonen van de Moeke Zorn: wij zijn ook op woensdag geweest aan de 2
e
 

dukdalf maar we hebben ook niets gezien of gemerkt aan de steiger. 

De Lutgerdina was als laatste aan de 3
e
 dukdalf en heeft niets gezien. 

Hugo: dan melden we dit aan de havenmeester van Lemmer. 

 

4. Mededelingen Bestuur 
• Marga gaat het bestuur gaat verlaten bij de komende 2

e
 ALV. We zoeken naar 

vervanging van de algemene secretaris, wie iemand weet graag melden. 

•  Het was een late wedstrijd dit jaar en voor ons als Bestuur is de 

voorbereidingstijd erg krap. Ook moet van te voren nog de vrachtbrief de deur uit. 

Idee: later vergadering of maar 1 vergadering? 

Hugo: Er is toen voor 2 ALV’s gekozen omdat de reglementswijzigingen in de 1
e
 

ALV voorgesteld en bediscussieerd kunnen worden en bij de 2
e
 ALV de 

uitgewerkte reglementartikelen dan aangenomen worden. Volgens Dirk heeft toen 

Kees Hermsen gezegd dat dit wetstechnisch ook beter is.  

Er volgt een discussie. De algemene mening is dat 1 ALV erg wenselijk is, gezien 

de tijd dat twee vergaderingen kost. 

Ideeën: 

a. Op de ALV discussiëren over de voorstellen, Bestuur en de 

Reglementencommissie maken er reglementartikelen van en deze worden per 

mail (post bij geen mailadres) naar de leden gestuurd en die kunnen dan 
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aannemen of verwerpen (binnen beperkt aantal dagen). Jelte wil als aanvulling: 

als noodmaatregel op de 1
e
 schippersvergadering nog afwijzen. Dit laatste vindt 

de vergadering niet zo’n goed idee omdat je dan daar weer discussie krijgt. 

b. Voorstellen, info en discussie per internet/ mail en op de vergadering stemmen. 

Dan kun je elkaar aankijken en ruiken. Bestuur en commissie hebben mandaat 

artikelen van te maken.   

c. Op zaterdag de vergadering houden, ook wat langer met samen eten erbij. 

Vergadering vindt dit teveel tijd kosten. 

d.  Bestuur verzamelt de voorstellen en stuurt de wijzigingen in concept rond, 

krijgt dan commentaar van de leden en past de voorstellen daar op aan en legt 

ze dan aan de vergadering voor ter goed- of afkeuring. 

e. Laurens Sinaasappel stelt voor om dit pas te doen als de onrust weg is dus als de 

statuten en het reglement in de geest van de wedstrijd op orde zijn. 

Bestuur gaat dit uitwerken. 

 

 

5. Zeilvaartcollege te Workum 
Het college is na de wedstrijd nog niet 

bij elkaar geweest. Ter informatie: het 

loopt financieel niet zo goed doordat 

er steeds minder sponsoren zijn. Hier 

speelt ook mee dat de Gemeente 

Nijefurd gefuseerd wordt met 4 

andere Gemeenten. Wij als Zeilvracht 

hebben financieel een redelijk jaar 

gehad. Daarover zal Letty de 

volgende keer verslag doen. 

 

6. Pers en Publiciteit 
Publiciteit als nooit te voren. Toch als bestuur tot de conclusie gekomen dat het niet 

goed genoeg is gedaan. Als bestuur beraden we ons hoe dat beter te doen. Jodi: van 

te voren is er geen pers geweest in bv Balk, ook in Workum niet. Antwoord: 

voorheen hadden we zelf een krant of een deel van het huis-aanhuisblad dat gevuld 

werd met de aankondiging. Dat is niet meer. Volgens Dirk heeft Marijke Katsburg 

(PR zeilvaartcollege en webmaster strontraceworkum.nl (noot notulist)) gezegd dat 

het wel in Workum in de huis-aan-huisbladen heeft gestaan.  

Jeroen: de pers weet vaak niet waar het over gaat. Antwoord: Zij moeten nog beter 

geïnformeerd worden door ons. Vaak gaat het op de redactie zo dat ze op de dag 

zelf snel iemand erop af sturen die zich dan niet heeft ingelezen op de website.  

Bas: het idee is al meer geopperd: zullen we banners op schip maken met de 

weblink er op dan weet iedereen waar hij/zij moet kijken. 

   

 



Vrachtbrief nr 58, mrt 2011 6 

 

7. Website 
Hanneke’s insteek is nu om wat nieuws te bouwen. Ideeën en suggesties zijn van 

harte welkom. De 2 websites (zeilvracht.nl en strontraceworkum.nl) moeten beter 

gestroomlijnd worden zodat iedereen waar hij/zij ook op inklikt altijd bij de juiste 

informatie uitkomt. 

 

8. Reglementswijzigingsvoorstellen 2011  
Per beamer kan iedereen de voorstellen meelezen. 

 

Algemeen 
Is het mogelijk om met onterechte stoom reglementair te kunnen finishen? 

Voorbeeld Rob Meerkerk van de Vriendschap 2009  

Tsjerk Hesling Hoekstra met de Willem Jacob 2010 

# in geval van onterechte stoom wordt er geen penning uitgereikt. 

(diskwalificatie) in de  

 stront 

# in geval van noodstoom zou de sanctie kunnen zijn dat je achterin de uitslag 

voorkomt. 

 

Wanneer is het noodstoom (=terechte stoom)? 

# Er is sprake van noodstoom als de schuldvraag, volgens het BPR, ligt bij 

derden in de volgende situaties: 

a. een dreigende aanvaring met een ander varend vaar- of voertuig; 

b. man overboord. 

# Het is aan de PC (m.b.v. de BPR) om te beoordelen of het stomen nood of 

onterecht was. 

 

Handvaten voor de PC om sancties te bepalen 

# Bestuur maakt een voorstel voor richtlijnen qua belangrijkheid en sancties. 

 

T&T en AIS en de neveneffecten als discussiepunt 

-Vooral leuk voor de achterblijvers 

-Leuk als nabeschouwing en leerdoel gedurende de 

winter (AIS wordt nog niet bewaard) 

-Heel veel aanwijzingen per sms en telefoon door 

“Landgenoten” 

-Ongerustheid als het signaal staakt. 

# Deze discussie valt eigenlijk niet te voeren en is ook 

niet interessant. Het is namelijk een wedstrijd zonder 

elektronische middelen maar deze beschikbare 

elektronica is voor het publiek wel leuk. Dus, je doet het wel of niet. 

In alle media; twitter, hou me op de hoogte en op de site aangeven dat; 

a. een onduidelijk signaal niet onmiddellijk betekent dat een schip zinkende is 
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b. er niet door derden weerberichten, posities, snelheden, advies en 

aanwijzingen gegeven mogen worden REGLEMENT & SANCTIES VOOR 

DE DEELNEMERS. 

c. in geval van vragen ze de wedstrijdleiding mogen bellen (op een ander 

nummer!) 

 

Art 1.3.6  

AIS toevoegen bij het afschermen van elektronische navigatiemiddelen. 

#  akkoord 

 

Art. 3.2 Maandag startvolgorde 

12.00 uur start de Visserij 

12.45 tekenen van de 

cognossementen van de stront op 

de kop van de haven 

13.00 oprotten nou 

Aansluitend start het Beurtveer 

# Start is goed bevallen maar 

blijft sterk afhankelijk van het 

weer en de wind. 

# Er wordt wederom in het ZeilvaartCollege aangegeven dat de Vissers na een 

bepaalde tijd voor de wal moeten als ze het Soal nog niet uit zijn zodat de 

stront kan starten. 

# De beurt moet beter bij elkaar aansluiten. Jantien zorgt voor een mobiele 

marifoon zodat ze een andere plek kan innemen voor een beter overzicht voor 

het afroepen van de beurt. 

 
  

Beurtveer 
Melden / bellen 

Loper aan boord / bellen / In Dubio in gesprek en wat dan? 

# Je mag vertrekken en even later nog eens bellen om de juiste tijd door te geven. 

Dit gaat in vertrouwen en de wedstrijdleiding kan in het telefoonschrift zien of 

de telefoon in gesprek was. 

Startlijn Durgerdam / In Dubio in gesprek en wat dan? 

# Idem  

Startlijn Workum; bellen of marifoon 

#Met de marifoon zoals het was,   

we kijken of er een 2
e
 kanaal, bv 67, gebruikt kan worden. 

 

Art. 4.1.2 – 4.1.5 

Lichte gebieden bij Lelystad en Enkhuizen uit de wedstrijd halen omdat de tijd van 

het schutten en  hoe hard je motor kan de wedstrijd te veel bepaald. 
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Hoge Wier, Hoorn. Foto Margriet Lakeman 

Rusten, reparaties e.d. 

moeten worden vermeld in 

het journaal en worden wel 

bij de zeiltijd geteld. 

# Akkoord 

# Licht gebied nog herzien 

en wellicht nader bepalen, 

evt met suggestie van 

Jantien. 

 

Jantien Milders-Lubbert 

Enkhuizen  

# motoren in dit gebied 

maakt het wel heel 

makkelijk. Wat mij 

betreft is er alleen zwaar 

gebied, niet bezeild is niet bezeild, pech, moet je over Lelystad) 

Vanwege de ter plekke geldende regels mag er in het lichte gebied onder alle 

omstandigheden gemotord worden, het is echter niet verplicht (op een bezeilde 

koers is zeilen sneller). 

De tijd, welke in het lichte gebied is doorgebracht, is altijd zeiltijd.  

# Dit hele stukje is onduidelijk. 

Voorstel 1: Er moet aan de Noordzijde pas gemotord worden vanaf de meest 

noordelijk punt van het remmingswerk. Niet bezeild, is dus niet bezeild en er is een 

verplichting stuurboordswal te houden in het Krabbersgat. Licht gebied gaat in 

vanaf de Compagniehaven. 

Voorstel 2: Vanaf de Compagniehaven mag gemotord worden, vanaf het 

remmingswerk moet gemotord worden. (verder alle toevoegingen weglaten en het 

Journaal aanpassen) 

 

Enkhuizen licht gebied: Binnen de lijnen over het groene havenlicht van de 

Compagniehaven (Buitenmuseum) en het rode licht op de oostelijke dam 

(Noordzijde) en het rode en het groene havenlicht (Zuidzijde) 

 

Art. 4.1.6  

Durgerdam 

…De eindtijd van de heenreis is het moment dat het schip tenminste 10 min. 

daadwerkelijk voor anker ligt, dus niet met een krabbend anker. 

# Akkoord 
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Art. 4.1.9  

…Er wordt zeilend ankerop en 

zeilend naar de startlijn gegaan. 

# Akkoord 

 

Art. 4.2.1  

Tarieven verhogen naar € 90,- 

en € 170,- 

# Akkoord, maar hou de 

drempel zo laag mogelijk zodat 

in principe alle mensen mee 

kunnen. 

 
 Johanna Engelina in Hoorn ; Margriet Lakeman 
 

Art. 4.5.1. Havengat in en gelijk aan stuurboord aan de kade (zie ook detailkaart 

journaal) 

#    akkoord maar nog beter is om een richting bv zuid-oost zijde aan te geven voor 

het geval je achteruit de haven in gaat?! 

Art. 4.6 dient 4.1.6 aan worden toegevoegd 

# Het reglement krijgt nog een andere en hopelijk een logische indeling, wordt 

aan gewerkt. 

 

Art. 5.2.1  

Handhaven vanwege de daar aan gekoppelde prijs “snelst door licht gebied” 

# Akkoord 

 

Art. 5.4.1  Lieren 

Het gebruik van handbediende lieren verdient de voorkeur. 

Het is verboden gebruik te maken van niet handbediende lieren bij het jagen dan 

wel verhalen van het schip. 

# Akkoord 

 

Art. 5.5.1  Ankeren 

Het enige wat met een niet handbediend ankerlier mag geschieden, is ‘anker- op- 

gaan’. Het schip ligt ten anker als met het hoofdanker en standaard ankergerei is 

geankerd. Het anker krabt niet en het schip ligt stil, behalve evt. gieren. 

# Akkoord 

 

Art. 6.2.12 Wanneer moet de kluiverboom opgetopt zijn in Workum en Durgerdam 

# Er is geen behoefte aan een extra regel, het reglement moet juist dunner! 

# Wel even naar kijken en logisch oplossen / aangeven. 
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Art 7.2.3 het woord “kunnen” veranderen in “worden”. 

#  Akkoord 

 

Strontrace 
Art. 7.1.1 

Samengevat is mijn voorstel dat we het 

logboek beperken tot 2 pagina's A4. 

Eén pagina met vooraf gestelde hokjes 

waar we de essentiële informatie 

invullen; het tweede blad biedt ruimte 

voor toelichtende beschrijvingen. 
# Laten zoals het is, het journaal is de 

laatste jaren al steeds beter geworden. 

# Arnout Esser; er wordt getwijfeld 

aan het nut maar je kan het nut ook 

vergroten door de journaals te 

scannen en direct na de wedstrijd 

op de site te zetten.  Bemanning Rust Na Arbeid;Foto  Marga Swaans 

 

Art. 7.1.2 

De tijd voor het inleveren journaal en protesten te verlengen naar 2 uur in plaats 

van 1 uur. 

# Niet nodig 

# Johannes Hobma; je hebt 3 dagen om het in te vullen… 

 

9. Reglementencommissie en stroomlijnen met journaals 
Beurtveer:  Boudewijn Ridder en Laurens Sinaasappel 

Strontrace:  Jelle de Jong en Jelmer Jager 

 

Het journaal wordt gestroomlijnd aan het reglement, i.s.m. Jantien Milders Lubbert 

door 

Beurtveer:  Jodi Apeldoorn 

Strontrace:  Jelmer Jager 

 

10. Het Beurtveer, de geest van de wedstrijd nav de ‘lierenkwestie’. 
Doel van de vereniging 

Oefening onder zeil en Havenmanoeuvres: oefening onder zeil en dus ook 

behendigheid in het zeilen in de havens, is goed gelukt. Als je het Beurtveer 

meevaart of gevaren hebt, dan geeft dat ook aanzien. 

Traditionele navigatie; journaal met gegist bestek en werkelijke route: de 

Beurtveerschippers willen graag de deskundigheid van de navigatietechnieken 

doorgeven als b.v. gegist bestek .  
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Er worden verschillende zaken aangehaald. 

# Laurens Sinaasappel; alleen voor de beurt moet ik het kompas compenseren en 

een log aanschaffen 

# Onzin, je kan een stuurtafel timmeren 

# Laurens Sinaasappel; de havenmanoeuvres zijn het belangrijkst, dus zou een 

GPS niet erg zijn. 

# Michiel Goeman; de kortste tijd in het lichte gebied is dus erg belangrijk. 

# Thomas Vleeshouwer, ik vind dat er te makkelijk over het gebruik van een GPS 

wordt gedaan. Je kan er wel degelijk voordeel uit halen en het vereenvoudigt 

het navigeren waardoor het vakmanschap op den duur verdwijnt. 

# Jelte Toxopeus; gaat het om de vaardigheid of om hoe moe je wordt en hoeveel 

zweet het je kost. 

 

Tijdens het Lierenoverleg is ook de volgende vraag gesteld. 

Wat betekent het Beurtveer voor jullie? 

1. Gezellige week, goede kok, hectiek, avontuur en spanning 

2. In- en uitvaren van de havens op zeil 

3. Navigatie, het kompas als instrument in ere houden en de GPS deels afplakken 

4. Vakmanschap en dit kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie 

5. Zeilen, ook ‘s nachts 

6. Logboek bijhouden is een crime maar het hoort 

als vaardigheid bij de wedstrijd 

7. Opdracht is goed, het heeft een hoog 

fröbelgehalte maar dat is het Beurtveer. Het is 

goed voor het groepsproces en het is iets wat 

buiten de schipper omgaat. 

8. Eén klassement voor alle verschillende 

schepen. 

 

Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen? 

De huidige statuten zijn heel breed.  

STATUTEN DOEL  

2.1 Het doel van de vereniging is het bevorderen 

van de vracht, beurt en passagiersvaart van de 

zeilvaartuigen al dan niet met hulpmotor en het 

ontwikkelen van daarbij behorende aan de 

huidige tijd aangepaste vaartechnieken, 

vaarroutes en vaartuigen, alles in de ruimste zin.  
 Aankomst Bruinvisch;, foto Mariken van Nimwegen 

 

We zullen als bestuur een voorstel maken om de statuten aan te scherpen naar de 8 

punten die zijn genoemd zodat Statuten en Reglement dezelfde koers krijgen.   
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Rondvraag 
Jelte: Ik heb gehoord dat het feest uit de hand is gelopen. O.a. lichtpalen in de haven 

omvergetrokken. Voorstel; net als in de charter, in het reglement opnemen dat je 

schepen het volgende jaar kan uitsluiten waarvan de bemanning zich misdraagt. De 

schipper blijft te allen tijden verantwoordelijk. De vergadering reageert met applaus. 

Letty: ik heb met de mensen van de Klamaere gebeld en zij hebben niets gemerkt van 

echt onbehoorlijk gedrag, je hebt wel wat dronken mensen maar niet zo dat het feest 

uit de hand liep. Zij vonden het een geslaagd feest.  

Jodi; welke band komt er volgend jaar? Letty: Surphonics. Ze gaat proberen dit te 

regelen. 

 

Arnout: Het bestuur wordt hartelijk bedankt voor al het werk, applaus. 

 
14. Afsluiting 
Hugo wenst iedereen een fijn weekend en gelukkig Nieuwjaar. Tot op de 2

e
 ALV, de 

derde vrijdag in maart in 2011 (18 mrt) 

  

 
REGLEMENTSWIJZIGINGEN 
U krijgt de reglementswijzigingen waarop gestemd moet worden nog per mail 
toegestuurd en ze zijn op de ALV in Harlingen ook voorhanden. Nu eerst de  
 
REACTIE REGLEMENTCOMMISSIES 
 
Strontrace 
Hierbij onze verwerkte voorstellen voor het 

reglement. In onze mailwisseling kwamen nog 

wat zaken naar voren. Zo zouden we willen 

voorstellen dat het reglement binnenkort eens 

grondig wordt herschreven. Door de 

wijzigingen door de jaren heen is het een wat 

rommelig en soms wat moeilijk leesbaar 

verhaal aan het worden. Het herschrijven zou 

als doel moeten hebben dat er weer sprake is 

van een eenduidige stijl en lay-out. En dit zou 

de leesbaarheid dan weer ten goede komen.  
 Vertrek Karin en Dankbaarheid Zware Klasse, foto Oskar de Kiefte 

 

Verder zouden we willen voorstellen om een overweging in het reglement op te nemen 

die de "Geest van de Strontrace" weergeeft. Om nog eens extra de bedoeling van de 

Strontrace (en Beurtveer?) weer te geven. Het volgende zou een voorstel kunnen zijn: 
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"Het reglement dient gelezen en geïnterpreteerd te worden in de geest van de 

Strontrace. De Strontrace is bedoeld om het varen (in de breedste zin van het woord) 

met zeilende bedrijfsschepen, zonder gebruik te maken van mechanische en / of 

elektronische hulpmiddelen, over te dragen, zodat dit in de toekomst behouden blijft. 

De deelnemers dienen hier naar te handelen." 

 

Deze (of een andere tekst met eenzelfde strekking) zou dan het eerste artikel van het 

reglement kunnen worden. 

We horen graag wat jullie ervan vinden. 

Vriendelijke groet, Jelmer en Jelle 

 

Art. 6.2.17 

Toevoegen  

Punt f: het, al dan niet aan de hand van het gebruikte 

Track&Trace systeem, posities, snelheden, advies en / 

of aanwijzingen geven aan deelnemers. 

Punt g: het gedurende de wedstrijd deelnemers 

voorzien van recente weerberichten. 

Toevoegen:  

Bij het ontvangen van onreglementaire hulp volgen 

sancties voor de deelnemers. 

 

Art. 7.3.3    De Vriendschap in de Ringvaart 

Ter overweging:  

sanctie voor ontvangen van hulp van derden vastleggen? Mn. Hulp voortvloeiend uit 

gebruik mobiele telefoon en T&T? 

 
  

Beurtveer 
Laurens en ik hebben elkaar vanavond gebeld en we hebben het volgende bedacht. 

We zijn het met bijna alle voorstellen eens, maar hebben een tweetal 

aanvullingen/wijzigingen. 

 

Wat ons betreft kan het hele verhaal van Jantien over de sluizen van Enkhuizen en 

Lelystad eruit. 

We begrijpen de meerwaarde er niet zo goed van, je moet tenslotte een keer over 

Enkhuizen en het kan dat dat niet bezeild zijn. 

Ook moet je stuurboord houden in het Krabbersgat en kun je niet onder motoren uit. 

Wel opnemen dat het voortaan niet meer bij zeiltijd telt als je wel alleen maar gaat 

schutten. 

En voor 6.2.12 hebben we het volgende bedacht: 

De kluiverboom moet getopt zijn in alle lichte motor gebieden. 

Hiermee vangen we alle havens en sluizen en kan er nooit meer onduidelijkheid zijn. 
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Verder lijkt het ons prima voorstellen. 

Mochten er vragen zijn dan horen we het wel. 

Groeten, Laurens en Boudewijn 

 
 
VOORSTEL STATUTENWIJZIGING 
Als Bestuur  beloofden we tijdens de ALV om met een voorstel te komen met 

betrekking tot de statutenwijziging. Nu hoeft dat niet in maart beslist te worden, maar 

ik wil wel met een aanzet komen. 

Het valt nog niet mee. Voor statuten wordt de tekst al gauw te lang en/of te 

gedetailleerd. Toch heb ik een poging gedaan door artikel 3 uit te breiden.  

Hugo van Aalderen 

 

Artikel 3. 

De vereniging tracht in overeenstemming met de statuten en reglementen van de 

stichting: Stichting Zeilvaart College Workum, gevestigd te Workum en in nauwe 

samenwerking met genoemde stichting haar doelstellingen te bereiken door:  

a. het bevorderen van de belangen der leden, voor zover deze belangen betrekking 

hebben op het uitoefenen van de vrachtbeurt, casu quo passagiersvaart op de 

wijze als hiervoor omschreven;  

b. het ten behoeve van de leden en anderen jaarlijks organiseren van en tweetal 

wedstrijden, tegelijkertijd. Te weten: de Strontrace, waarbij het in de praktijk 

brengen en het demonstreren van het traditionele vakmanschap de centrale 

doelstelling is. En daarnaast de Beurtveer, waarbij een groter publiek 

deelgenoot kan zijn van het gepraktiseerde vakmanschap. Omwille hiervan zijn 

bij de Beurtveer meerdere doelstellingen belangrijk, waaronder –in willekeurige 

volgorde-: de sfeer, het avontuur, de navigatie op klassieke wijze, het 

manouvreren met grote zeilschepen en de nachtvaart. 

Beide evenementen zijn het bestuur behulpzaam bij het praktiseren en uitdragen 

van de centrale doelstelling; 

c. het stimuleren van de zeilende vracht—, beurt— en passagiersvaart op andere 

wijze; en  

d. alle andere wettige middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.  

 

STAND VAN DE INSCHRIJVERS 
Tot dusver hebben de volgende mensen 

zich ingeschreven; 

Lichte Stront 
1. -    - 

Zware Stront 
1. Willem Jacob;Tsjerk Willem 

Hoekstra              foto Rob van Liemt 
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Dubbele stronttocht (geen penning) 
1. -    - 

 
Beurtveer 

1. Moeke Zorn   Thomas Vleeshouwer 

2. Elizabeth   Jan Dekker 

3. Confiance   Jan Willem Tetteroo 

4. Jonathan   Eva Dierks 

5. Noordster   Jan Post 

Sta je hier nog niet bij? Meld je aan, het kan al weer!! 

De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld à €75,- is ontvangen door de 

vereniging. 

De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving. 

 

Met vriendelijke groet, Mariken van Nimwegen     info@zelvracht.nl  

 
 
FINANCIËN 
Verslag van de penningmeester 

We zijn dit jaar begonnen met de mogelijk per automatische incasso te betalen, 

daarvan hebben zo’n 35 leden gebruik gemaakt, lang niet iedereen en we hoopten op 

veel meer. 

Ik heb dit jaar helaas een flink aantal opzeggingen gehad , meer dan anders, moeilijke 

tijd voor velen , erg jammer voor de club. 

Maar nieuwe leden kwamen er ook weer door het meedoen van de wedstrijden: Pepijn 

Krikke, Jorrit Jouwsma, Arno Westra en Fred Nieuwhof. 

Bij de kascontrole bleek er bij het opmaken van het jaarstuk nog het een en ander te 

moeten worden aangepast,  het afschrijven etc  van  de nieuwe Track en tracers en het 

tv scherm , helaas is het niet klaar vóór deze Vrachtbrief en zullen we het verslag 

uitdelen bij begin van de vergadering 18 maart. 

En daarbij komt de behoefte aan ondersteuning, wie heeft er verstand van boekhouden 

en zou mij willen helpen met het maken van het jaarverslag de volgende keer?  

 Letty Swart, penningmeester. 

 

FEESTBAND 
We zijn weer op zoek naar een leuke 

band voor het feest, wie heeft er 

suggestie en/of ervaring misschien met 

leuke muziek geschikt voor ons.  Bel of 

mail. Letty    info@zelvracht.nl 
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AFSCHEID NEMEN  ALS  BESTUURSLID 
Marga Swaans-v.d.Veer 

 

Hugo kondigt me in zijn voorwoord al aan en 

zegt dat ik ga vertellen wat het bestuur voor mij 

heeft betekend. Maar het zijn niet alleen de 15 

bestuursjaren die veel voor mij betekend hebben, 

maar ook de vijftien jaar daarvoor. Want 30 jaar 

geleden alweer ben ik de wereld van Zeilvracht 

binnengestapt en nooit meer vertrokken. 

 

In 1981 vraagt  Rudolf LePoole ons (mijn man 

Lambert en ik) om mee te doen met het Beurtveer. Beurtveer? Nog nooit van gehoord!  

En ook van de rest van de bemanning kenden we niemand.  Maar het lijkt fantastisch,  

dus  brengen we de kinderen bij familie onder en wij gaan mee. Een bijzondere 

ervaring. Door de wind (windkracht 9) liggen we verwaaid in Harlingen en komen we 

pas op maandagmiddag drie uur in Workum aan. Een lege haven, geen havenmeester, 

geen In Dubio, helemaal niets. Dan maar door en op eigen houtje varen. 

Later in de week varen we de Beurtveerschepen tegemoet. Wat een geweldige 

ervaring… Niemand zegt een woord, we genieten met z’n allen van een 

overweldigende Zuiderzee, twee eeuwen terug, vol met majestueuze zeilschepen 

badend in het licht van de volle maan. Om nooit meer te vergeten. 

De jaren daarna doen we nog een aantal keren mee met de Avontuur en ook met de 

Zeldenrust uit Krimpen aan de Lek, totdat de Strontrace in beeld komt en een aantal 

bemanningsleden dat toch wel erg stoer vinden en weer een nieuwe uitdaging willen 

aan gaan. 

Daar hebben ze mij jammer genoeg niet zo bij nodig, dus ga ik als opstapper mee met 

de Mon Desir, de Waterman, de Geja, de Bruinvisch en diverse keren met de Kaat 

Mossel. Ik geniet van het zeilen,van het wachtdraaien, van de heldere nachten met hun 

mooie sterrenbeelden, van koude handen in je zakken met een hete aardappel en tegen 

elkaar zeggen: ‘doen we dit voor onze lol’? Als je wakker gemaakt wordt voor een 

haven weet je heel even niet meer of het nu dag of nacht is. En vooral de mensen waar 

je mee zeilt, en waar je bevriend mee raakt, soms voor het leven.  

 

Als ik een keer niet mee ga, ga ik kijken in 

Warmond, bij het keerpunt van de Strontrace, 

waar mijn zeilmaatjes van de eerste jaren nog 

steeds aan mee doen. En daar vraagt Arjen 

Mintjes me voor het bestuur.  Na zoveel 

jaren plezier lijkt het me goed iets terug te 

doen. Vergaderen in Utrecht, Harlingen, 

Wormerveer en Workum, het voorbereiden 

van de wedstrijden, het meedraaien in de 
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wedstrijdorganisatie in de wedstrijdweek. Nu pas leer ik echt, van binnen uit de 

organisatie en de mensen kennen.  Geweldig vind ik dat.  

De gewone vergaderingen blijken soms te kort te zijn om zaken goed uit te kunnen 

praten, daarom  komt er een jaarlijks weekend in Ruinen, later zelfs ook in België, 

waar vergaderen en ontspannen een goede combinatie vormen voor een hechte band.   

 

Het wordt ook gewoonte om 2x per jaar 

bij Reid en Cornelie te vergaderen. Wat 

een feest en wat een prachtige locatie: 

elk seizoen of ander weer, maakt het 

weer anders. We worden altijd hartelijk 

ontvangen door Reid en Cornelie, met 

hun vee, eigen gemaakte zuurkool en 

olielampen.  

 

Ik ga als bestuurslid de PR doen en wil 

aan iedereen duidelijk maken hoe leuk 

het is om in het najaar op het IJsselmeer 

te zeilen of strontzakken naar Warmond te brengen, niet als dagtochtje maar als 

wedstrijd die ook bij nacht en ontij doorgaat, en zonder motor.  Dan leer je je zeil- en 

manoeuvreerkunst wel verbeteren! Ook ik heb heel wat geleerd deze jaren. Omgaan 

met de pers, artikelen (laten) schrijven, een PR-groep helpen op zetten en meewerken 

aan de uitgifte van een krant over het hele evenement. Gelukkig samen met 

vertegenwoordigers van het Zeilvaartcollege Workum, Zeilvaart Warmond, de 

Visserij, het Shantyfestival en de Vereniging Zeilvracht.  

 

Tijdens de wedstrijdweek zit ik op de In Dubio. Ook hier weer wachtdraaien. O zo 

leuk om met een aantal mensen samen hard te werken om er een voor iedereen 

plezierige wedstrijd van te maken en ondertussen verwend te worden door Hannah 

Versloot. Hoeveel mensen genieten er wel niet? Daar werk je dan toch maar mooi aan 

mee. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos bij Reid en In Dubio, Marga Swaans;  
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Dat onze zoon Eric met de Rust Na 

Arbeid de Strontrace meevaart draagt 

zeker nog meer bij aan het plezier om 

in het bestuur te werken. En het geeft 

mij als bestuurslid de kans om de 

eerste schepen te verwelkomen in 

Warmond. 

 

Na jaren PR is de energie er bij mij 

een beetje uit. Dan al overweeg ik te 

stoppen. Maar wordt overgehaald om 

nog te blijven en het Algemeen 

Secretariaat te gaan doen.  
 Rust Na Arbeid Warmond,  Foto Henk Keijzer 

 

Mariken doet het wedstrijdsecretariaat wat het voor mij een stuk makkelijker maakt. 

De notulen maken we samen en ik zet de vrachtbrief in elkaar en zij leest deze na.  

Een fijne samenwerking.  

 

Maar nu komt toch echt de punt. Althans wat mijn bestuursactiviteiten betreft, want 

helemaal stoppen met Zeilvracht was ik nog niet van plan. Wat me al bijna meer dan 

de helft van mijn leven plezier geeft, geef ik niet zomaar op. 

Dus jullie zullen me zeker nog zien op de In Dubio voor wat hand- en spandiensten, 

misschien weer als opstapper bij het Beurtveer of hopelijk ook nog als strontracer op 

de Dankbaarheid als ook Johannes voor een halfje telt.  

 

Marga Swaans-v.d.Veer 
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ADRESSEN 
Hugo van Aalderen 0650 54 88 55 

voorzitter Schellingwouderdijk 382K 

 1023 NM Amsterdam 

 

Mariken van Nimwegen 030 262 55 73 

wedstrijdsecretariaat Vechtdijk 400; A/b van de Vermaak  

 3563 MA Utrecht 

 

Marga Swaans 0653 86 44 28 /071-523 06 16 

algemeen secretariaat Woudbes 29  

 2318 AX  Leiden 

 

Letty Swart 075 621 26 67 

penningmeester Noordeinde 3 

 1521 PA  Wormerveer 

 

Gerrit Boonen 0653 91 11 99 

Pers en publiciteit Kuipersdijk 72 

 1601 KX Enkhuizen 

 

Dirk Bruin 0622 90 89 63 / 0223 61 32 21 

Contact zeilvaart en PR Binnenhaven 114 

 1781 BN Den Helder 

 

Hanneke Deenen 0644 99 22 86/: 026-323 60 64 

Website Marga Klompélaan 221  

 6836 LE Arnhem 

  

INFORMATIE www.zeilvracht.nl 

E-mail: info@zeilvracht.nl 

 
1e ALV : 3e vrijdag in november in Enkhuizen  
2e ALV : 3e vrijdag in maart in Harlingen 
 
WEDSTRIJDDATA: 2011: ma 17 t/m do 20 oktober 2011  Noorden én Midden 

 2012 : ma 22 t/m do 25 oktober 2012 
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