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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 

 
Beste leden,  

 

Wat een feest. Wat hadden we weer een fijne 

week. Bij de vereniging zijn weer aan alle 

kanten mails en reacties binnen gekomen van 

leden en andere mensen die genoten hebben 

van de schepen, de wedstrijden, het gedrang 

bij de start, de havens of het virtuele track en 

trace gebeuren.  

Je zou bijna vergeten dat we na een 

zonovergoten weekend toch een beetje angstig 

van start moesten. Hoe hard zal het waaien? 

Hoe donker zal het worden? 

Het viel gelukkig mee. We konden zeilen, 

maar het ging bepaald niet vanzelf. Gebroken 

zwaarden en gescheurde zeilen vormden 

daarvoor het levende bewijs dat We pikten een 

paar winderige dagen uit een zonovergoten, 

rustige herfst. 

 

Maar behalve wat materiele schade konden we 

de wereld weer laten zien dat echt zeilen nog 

bestaat. Met grote schepen bij nacht en ontij 

de havens uit. Met gestreken mast bomend en 

jagend de Ringvaart door.  

Komen we op de Unesco lijst? Zijn we de 

laatsten die het oude ambacht nog in ere 

houden? Of zijn we gewoon gek. Ik hou het op 

alle drie, hoewel het tijdstip waarop je het me 

vraagt zeker van invloed is. 

Eigenlijk zijn we maar drie dagen gek en 

verder is alles prachtig. Ik pulk nog wat aan 

een open blaar op mijn wijsvinger. Een 

handigheidje met de kluiverboom wat 

’s nachts toch iets anders bleek uit te pakken, 

waardoor m’n velletje werd geplet tussen 

boom en koker. Wat een feest.  Het is klein 

leed en zo ook weer vergeten. 

 

Hebben jullie het filmpje van de start op 

Youtube gezien? Wat een zooi, wat een feest. 

We zijn nog in discussie hoeveel volgers we 

precies hadden op internet. Eén ding is wel 

duidelijk. Het waren er duizenden. Duizenden 

mensen die hun hart hebben verpand aan de 

zeilende beroepsvaart en die die ene week per 

jaar met ons meeleven. Over hun scherm heen 

de donkere nacht in kijken en denken: ‘Wat 

een feest’. 

 

Maar genoeg hierover. Het bestuur is, zoals 

jullie van ons gewend zijn, alweer bezig met 

de editie 2012. En jullie? Jullie kijken mee en 

daarom komen jullie allemaal naar de 

ledenvergadering die wordt gehouden op  

18 november om 19.45 uur. 

 
Tot ziens, wat een feest. 

 

Hugo van Aalderen  

 
 

UITNODIGING 1E
 ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 
 

Vrijdag 18 november 2011  
19.45 uur inloop 20.00 uur beginnen  

 
Maritieme Academie Harlingen 

aan de Almenumerweg 1 te Harlingen 

 
Agenda 
1. Opening  

2. Notulen 2
e
 ALV op 18 maart 2011 te 

Harlingen (zie vrachtbrief 59) 

3. Ingekomen post 

4. Mededelingen bestuur 

5. Evaluatie wedstrijdweek 

6. Pers en Publiciteit 

7. Website 

8. 1  i.p.v. 2 ALV’s 

9. Reglementenvoorstellen   

10. Rondvraag 

11. Afsluiting 

 

Hugo van Aalderen 
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IMPRESSIE VAN HET ZEILEVENEMENT 
 
Jantien: “ Stront en Beurt is gewoon leuk!” 
 

 

Jantien Milders-Lubbert, wedstrijdleider 

 

Thuiskomen in Workum 
Vergaderen vergaderen en vergaderen en dan 

toch wordt het ineens zaterdag 15 oktober 

2011. Dus naar Workum. Snel nog de laatste 

kopieën van de Journaals bij de copyshop 

ophalen en aan boord van ons eigen kleine 

bootje, wat voor mij als slaapschip in Workum 

zal functioneren. We zijn wat laat, maar het 

weer is te mooi om op de motor te gaan. We 

genieten van deze schitterende dag zeilen, dan 

maar iets later in Workum. 

Goed iedereen weer te zien. De In Dubio op 

z’n vertrouwde plek, met Craig en Hannah aan 

boord. Het lijkt bijna alsof we doorgaan waar 

het vorig jaar stopte. Kletsen, dag zeggen, 

computers installeren, nog een laatste 

onderhoud met de voorzitter en de eerste Hou 

me op de Hoogte voorbereiden. Twitter 

installeren en Facebook bekijken. Nog wat 

telefoontjes plegen, de Waddenrace volgen en 

de ramen volplakken met havens en andere 

slimme telefoonnummers. En natuurlijk de 

knuffels van Reid en Cornelie. 

 

Meten en keuren 
Zondagochtend. Gisteravond heerlijk genoten 

van veel gezelligheid, een houtkachel (en veel 

borrels) in de Avontuur, Daarna nog een lange 

nacht rustig kunnen slapen. Er komen steeds 

meer schepen de havenkom van Workum 

vullen. Paul is havenmeester en heeft af en toe 

advies nodig. Ik loop met Craig nog een keer 

alle schepen door, de Confiance turkoois, de 

Verwondering rood, de Hollandia een ‘dikke’ 

grijze/lichtblauwe tjalk, etc. Fijn te merken, 

dat ik steeds makkelijker steeds meer schepen 

herken. 

De meetcommissie. Paar schepen die gemeten 

moeten worden. Al vrij snel blijkt de geknikte 

Weduwe te licht om zware stront te kunnen 

varen., Ze moeten bijladen. Sneu, maar waar... 

De Swanneblom ligt een paar cm dieper, maar 

wil gewoon met 4 mensen varen, dus geen 

probleem. Bij de Beurt is het altijd lastig hoe 

of wat. Keuring, niet gekeurd, maar alles 

uiteindelijk toch in orde. Ook de niet 

werkende marifoon van de Trouwe Hulp... 

 

Hernieuwde voornemens en afspraken 
De eerste echte vergadering begint. 

Bestuursvergadering. Wel een goede 

vergadering. Hernieuwde voornemens en 

afspraken om nog beter verwachtingen op 

elkaar te kunnen afstemmen. Joost Martijn 

belt, dat zijn eigen schip ‘stuk’ is, maar dat hij 

graag met de Voorwaarts komt. Gaaf!   

We laten ons verwennen door de kookkunsten 

van Hannah, verwelkomen de laatste schepen 

in Workum en gaan nog 1x lang slapen. 

 

Zicht minder dan 300 meter… 
De start..... het is zover. ’s Ochtends nog wat 

vergaderingen en loting, maar vandaag gaat 

het gewoon gebeuren. Een uur voor de start 

weet Rijkswaterstaat, die buiten op het 

IJsselmeer ligt nog even te melden, dat het 

zicht minder dan 300 meter is. Hun advies is 

de start uit te stellen... hmmmm... gelukkig 

blijkt een half uur later weer ruim een km 

zicht! Dus starten maar. Alles loopt soepel en 

na de vissers en de stront varen ook alle 

beurtschepen het Soal uit, de haven is in no 

time leeg! 

 

Gestremde sluis 
De eerste marifoonberichten en telefoontjes 

komen meteen al weer binnen, het is echt 

begonnen. En dan belt een schipper: z’n netten 

staan nog in de haven van de Blocq, maar hij 

ligt achter de volledig gestremde sluis van 
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Lelystad. Oeps. Sneu voor hem, ingewikkeld 

voor ons. Moeten we iets doen? Na kort maar 

krachtig overleg beslissen we dat het initiatief 

voor een oplossing van de schippers moet 

komen en dat wij ‘slechts’ daar in kunnen 

sturen, maar gen oplossingen of toezeggingen 

kunnen doen. Het blijkt gelukkig veel storm in 

een glas water. Om 21.30 uur draait de sluis 

weer. De Beurt heeft er weinig last van 

ondervonden. Voor de Stront is het een beetje 

anders. Daar zijn 2 schepen helaas in 

Enkhuizen gestrand. Een combinatie van de 

erg harde wind en het niet bezeilde 

Krabbersgat heeft 2 schepen doen besluiten 

om Workum weer op te zoeken. 

 

Zwaard gebroken, schip lek… 
Vanaf dat moment is het eigenlijk relatief 

rustig. Natuurlijk gaat de telefoon continu en 

scheuren er onderweg nog wat zeilen, zijn er 

vieze buien, breekt er een zwaard, vaart 

iemand z’n schip lek en krijgt er iemand een 

blok te hard tegen z’n hoofd, maar hoe sneu 

ook, dat blijken gelukkig allemaal zaken, die 

op te lossen zijn door de inventiviteit van de 

schippers en bemanning zelf. 

 

“We leken wel een onderzeeër” 
Track en Trace houdt ons aardig op de hoogte 

waar iedereen is en al snel blijkt dat de Hoge 

Wier zich dinsdagnacht als eerste weer in 

Workum zal melden. En met hun komt de 

gezelligheid weer terug en niet te vergeten alle 

sterke verhalen! Sacha Emmerik meldde 

meteen na het afmeren: “We leken wel een 

onderzeeër met die halfwinder erop. Het hele 

voordek was onderwater en sturen, wilde ook 

niet meer....” Het was ruig buiten, maar erg 

gaaf! Vanaf dan begint inderdaad de tweede 

helft van de race voor de Beurt. Iedereen ligt 

vanaf woensdagochtend heel vroeg in 

Durgerdam, dus nu wachten totdat iedereen 

weer gaat varen. 

 

“Het zwaarste van de Strontrace: motoren!” 
Bij de Strontrace is de spreiding erg groot dit 

jaar. Als je geluk had en in de voorhoede 

zeilde, kon je hoog aan de wind zeilend en met 

mazzel nog naar Warmond ‘pielen’. De 

schepen daarna moesten gewoon verstand op 

nul en jagen en bomen.  

Woensdagochtend meldden de eerste 

strontschepen zich weer in Workum. 

Stuiterend van enthousiasme en vol adrenaline 

komen ook daar de verhalen los en worden de 

historische woorden van schipper Bas Krom 

uitgesproken: “Het zwaarste van de Strontrace 

is het motoren van het Noordzeekanaal”. Ruim 

7 uur later komt de eerste zware stront binnen: 

de Karin met Rudolf Le Poole zetten een 

geweldige tijd neer! Met als aanvulling, dat 1 

van hun bemanningsleden, Eric Swaans, 

vrijdag met spoed aan een doorgebroken 

blinde darm geopereerd moest worden.... 

Zoals gezegd had de achterhoede veel last van 

de wind die net te vroeg in kracht afnam, maar 

later ook richting Noordwesten draaide. Dat 

gaf helaas voor de Elizabeth Margaretha de 

doorslag om nooit meer op tijd in Workum te 

kunnen arriveren. De Willem Jacob heeft 

doorgezet en is uiteindelijk net voor de 

deadline van 09.00 uur vrijdagochtend door de 

finish gekomen. 

 

 

Bemanning van de Willem Jacob na de finish, Mariken 

van Nimwegen 

 

Journaals lezen, protesten doorgeven 
Donderdag is dé stressdag voor de organisatie. 

Alle Journaals doorlezen, die dit jaar allemaal 

zeer de moeite waard waren! Protesten 

doorgeven aan de protestcommissie, 

vergaderingen voorbereiden, uitslagen 

driedubbel checken en dan nog.... Gelukkig 

eindigt deze dag altijd met een feest! En dat 

was ook weer helemaal super. Mensen waren 
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gezellig, goede muziek, maar ook een 

heerlijke rustige ruimte met mooie foto’s van 

de race en alle Beurtopdrachten. Na 2 biertjes 

toch maar weer terug naar de In Dubio, want 

de Willem Jacob is nog niet binnen. Nog wat 

nakaarten en kletsen en nog een laatste 

beerenburg met Odette in de Avontuur. Een 

paar uur slapen en dan de Willem Jacob 

binnenhalen. Blij dat ze er zijn met een zeer 

bijzondere sfeer en veel gezelligheid! De 

prijsuitreiking volgt en de haven stroomt in 

rap tempo weer leeg. 

 

  

De lege haven van Workum na de wedstrijden 

 

Laat de herfst maar beginnen 
We kletsen nog wat na, de In Dubio wordt 

ontmanteld, de palen worden uit de dijk 

getrokken. Met Cornelie en Reid drinken we 

tot slot nog wat als afsluiting. Voor iedereen 

voelt het alsof de herfst nu kan beginnen. 

Het was een schitterende week, met heel veel 

mensen, zowel in de organisatie als ‘buiten’ 

op het water. Dank jullie wel en tot volgend 

jaar! 

 

Jantien Milders-Lubbert 

 
 
Odet: “Track & tracé is berespannend” 
 

Ik had me dit jaar voorgenomen niet mee te 

doen met de beurtveer of strontrace. Terwijl 

m’n vrienden lood aan het sjouwen waren, 

druk bellend om een halfwinder te regelen,  

schonk ik nog een kopje koffie in. Tot Hugo  

belde. Of ik met de Avontuur kroegschip 

wilde zijn tijdens het evenement: Tuurlijk! 

 

M’n vakantie heb ik enigszins bekort om het 

schip op tijd in Workum te leggen. Volgeladen 

met bierkratten, appeltaart en koffie.  

Maar hoeveel van alles dan? Ik kende het 

voormalige kroegschip best goed, maar dan 

vanaf de andere kant van de bar. En alleen van 

de avonden. En alleen van het bier. Geen idee 

hoeveel mensen chocomel of kopjes thee 

willen. Nou, best veel, kan ik je nu vertellen. 

 

Terwijl wij de thermoskannen koffie gewoon 

vol schepten met kokend water uit een ketel,  

speelde op zondagmiddag in het herfstzonnetje 

een drietal muzikanten op het dek. 

Maandagmorgen schepten wij vrolijk door om 

de dorstige kelen te smeren die jullie vanaf de 

dijk bekeken. En de beamer ging aan. Hij 

draaide vanaf toen overuren. Track & trace om 

jullie allemaal te volgen. En dat kan ik je nu 

ook vertellen: dat is berespannend. Wat deed 

de Maria nou zo lang in Lemmer? En de 

Weduwe en de Eenvoud in Enkhuizen?  

 

Gelukkig voor mij werd het op dinsdagmiddag 

al ietsje voller in de lege kom. De drie 

teruggekeerde schepen kwamen ’s avonds hun 

wonden likken (aan de beerenburg). 

 

Op woensdag begon onze wedstrijd: zo lang 

mogelijk open blijven om een ieder van 

biertjes te voorzien. Een hele andere belevenis 

vanaf de andere kant van de bar.  

 

 

Odet de Graaff 
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Donderdagmiddag de track & trace 

nabeschouwing voor de stronters, gevolgd 

door de beurtveervergadering en het vis 

bakken van Gerrit. Heerlijk! 

 

Het was een feest om op deze manier erbij te 

zijn. Fijne winter en graag tot volgend jaar! 

 

Odet 

 
 
Hits & bits Track and trace 
 
Statistieken track & trace Strontrace en 

Beurtveer, over de periode van 1 oktober t/m 

26 oktober 2011 door Henk Keizer 
  

Aantal bezoeken:   12.323 

Aantal unieke bezoekers:  4.878 

Nieuwe bezoekers:   40%  

(heeft de site 1x bezocht) 

Terugkerende bezoekers:  60%  

(heeft de site meer dan 1x bezocht) 

Bezoeken uit NL:   94,27% 

 

Gemiddelde kijktijd Live pag. per bezoek:  

1 uur en 38 minuten 

 

Strontrace 
Totale kijktijd Live pag.: 964.222 min. (79%) 

Aantal keren Replay pag. bekeken:  1180 

Dataverkeer:     9,85 Gb 

 

Beurtveer 
Totale kijktijd Live pag.: 245.158 min. (21%) 

Aantal keren Replay pag. bekeken:  501 

Dataverkeer:     3,61 Gb  

  

 

AFSCHEID 
 

Tup (Hubert) Tulp 
 

Op 21 september 2011 overleed geheel 

onverwacht aan een hartstilstand Tup (Hubert) 

Tulp (geboren 9 oktober 1960). Tup was als maat 

onmisbaar tijdens de zeilwedstrijden met de 

Avontuur. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel 

sterkte de komende tijd. 

 

 

Bezoekers track & trace verdeeld over Nederland 

 

NIEUW OP DEZE WERELD  
 

Meike 
 

Helaas ben ik er dit jaar niet bij  

(volgend jaar wel hoor). 

Sharon en ik hebben afgelopen donderdag  

(13 oktober) een heel mooie dochter gekregen. 

Ze heet Meike (dat heeft ook weer wat met zee 

te maken). Alles is heel goed gegaan maar 

zoals je begrijpt blijf ik dit jaar thuis. Er zijn 

inderdaad weinig zaken die belangrijker zijn 

dan de Beurtveer maar dit is er duidelijk wel 

één. Heel veel succes aan alle deelnemers 

toegewenst en aan jullie. 

 

Laurens Sinaasappel 

 

 

Meike Sinaasappel 
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NOTULEN 2E
 STRONTRACEVERGADERING 

Aanwezig; schip- schippers in volgorde van loting 

nr Schip Schipper Cognossementen 
 Zware stront   

1. Willem Jacob Tsjerk Hesling Hoekstra  
2. Dankbaarheid Arno Westra  

3. De Weduwe Fred Nieuwenhof Niet aanwezig 

4. Karin Rudolf Le Poole  

 Lichte stront   
1. Lutgerdina Smeltekop Bastiaan Krom  

2. Geertje Rosa Jelle Reid de Jong  

3. Dankbaarheid Johannes Hobma  

4. Swanneblom Jarich Elgersma  

5. Elizabeth Margaretha Arnout Esser Niet aanwezig 

6. De Eenvoud Combert Burger  

Welkom door de voorzitter Hugo van Aalderen 
Notaris Houtsma kon helaas deze morgen niet ook 

de prijzen uitreiken. 

Het was één van de zwaardere strontraces van de 

laatste jaren. Er zijn 3 schepen niet gefinisht t.w. de 

Eenvoud, de Elizabeth Margaretha en de Weduwe. 

Fred Nieuwenhof heeft wel de smaak te pakken en 

doet zeker weer mee!  

# Bas Krom; Maarten Dirks wil wel helpen 

schipperen. 

We willen hierbij ook nog graag vermelden dat de 

Nicolaas Mulerius de Weduwe geholpen heeft toen 

zij met pech lagen bij Enkhuizen waarvoor dank!  

Het is goed om te zien dat de schepen zonder 

kleerscheuren het IJsselmeer over zijn gezeild 

ondanks de zeer harde wind van maandagnacht. De woensdag en de donderdag waren heel zwaar 

door de vlagen en de buien. 

# Tsjerk Hesling Hoekstra; Haarlem was zwaar! 

 

Aangemelde protesten 
Tegen     door  reden 

1. Dankbaarheid (arno westra) JC  geen SB gehouden en gekruist in het 
        Krabbersgat 
Hendrik Boland is vandaag niet aanwezig. Het protest is gisteren door de PC behandeld en bij deze 

hun tekst. 

 

Ad 1. Het protest is ontvankelijk verklaard en gegrond 

De T&T is als controle gebruikt en niet als bewijs. 

De Dankbaarheid heeft geen stuurboordswal gehouden. Alle anderen ook niet (m.u.v. de 

Eenvoud) en daarom geen sanctie (of allemaal dezelfde sanctie??) 

Lutgerdina Smeltekop, 1
e
 in Warmond en winnaar 

Strontrace lichte klasse, Marian Schavemaker 
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Geertje Rosa, Oskar de Kiefte 

De Dankbaarheid is 5x overstag gegaan, 

waarvan 1x net als anderen om vanaf de 

Gepedam over te steken. Alle anderen 

(m.u.v. de Dankbaargheid en de Weduwe) 

maar 1x (en dus niet “kruisen”) 

Sanctie; 2 uur zeiltijd (inschatting voor 

voordeel t.o.v. bomen en jagen) 

Advies; Door de regels m.b.t. 

stuurboordswal en niet kruisen enerzijds en 

het bijna onmogelijke bomen en jagen gaat 

iedereen normaal gesproken bij Z-ZW wind 

via de Houtrib. Door dreigende sluiting van 

de sluis is er nu toch gekozen voor het 

Krabbersgat. Ledenvergadering zou nog 

eens kunnen nadenken over deze situatie. 

 

# Tsjerk Hesling Hoekstra; het is niet eerlijk want wij zijn daarom over Lelystad gegaan. 

We gaan als bestuur de autoriteiten benaderen of we mogen kruisen in het Krabbersgat.  

# Rudolf Le Poole; wil dit wel bij de Rechter aankaarten en onderbouwen. 

# Jelle Reid de Jong; Het scheepvaartrecht is niet dwingend. Er is nog art.6 inzake goed 

zeemansschap. 

We moeten tijdens de ALV de situatie bij het Krabbersgat goed bespreken om een éénduidige 

regelgeving te krijgen zodat een verschillende interpretatie niet , meer, mogelijk is.  

Voorlopige zeiltijden  
Zware stront 
4.  De Weduwe   Fred Nieuwenhof   gestaakt 

3.  Willem Jacob   Tsjerk Hesling Hoekstra  90:37 uur 

2  Dankbaarheid   Arno Westra    75:23 (incl 2 uur) 

1.  Karin    Rudolf Le Poole   52:28 uur 

Lichte stront 
6.  De Eenvoud   Combert Burger   gestaakt 

5.  Elizabeth Margaretha  Arnout Esser    gestaakt 

4.  Geertje Rosa   Jelle Reid de Jong   66:52 uur 

3.  Swanneblom   Jarich Elgersma   50:56 uur 

2.  Dankbaarheid   Johannes Hobma   47:20 uur 

1.  Lutgerdina Smeltekop Bas Krom    45:11 uur 

Woord van de wedstrijdleider 
Het was een geweldige mooie wedstrijd. De start 

was fantastisch. De Vissers waren wederom snel 

weg. Er was ook wel wat stress. Een visser had nog 

netten staan in de Block en kon daar vanwege de 

stremming van de houtribsluis niet naar toe om ze 

weg te halen. De Houtribsluis was dus gestremd 

maar de stront lost dat gewoon op terwijl de beurt 

gaat bellen “wat nu?” T&T is voor de Warmond en 

de Kolksluis een uitkomst. 

# Bas Krom; voor de Ringvaart ook, ongelooflijk 

hoeveel mensen komen kijken. 

Bemanning Willem Jacob draait mast omhoog, Arie 

van der Sluijs 
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Warmond en de Kolksluis hebben 2 dagen plezier 

van jullie gehad en alles in het daglicht! 

Complimenten voor de brugwachters in de 

Ringvaart en voor de havendienst van Haarlem. 

Iedereen is enthousiast en werkt ongelooflijk goed 

mee. 

# Jelmer Jager; woont naast het havenkantoor en wil 

er wel langs met een bedankje. 

Rondvraag 
# Tsjerk Hesling Hoekstra; De Schoterbrug e.o. is 

met alle bouwactiviteiten niet zo gunstig meer voor 

de zware stront. Er liggen te veel schepen, er staan 

te veel palen en gedoe om daar te kruisen terwijl je 

daar wel veel voordeel kunt halen om er te kruisen. 

We zullen deze situatie bij de ALV nader beschouwen. 

 

# Bas Krom; De verlichting van de Geertje Rosa was een 3-kleuren toplicht waarvan het achterste 

licht ook rood was en dat is “onreglementair zichtbaar”. Dat hebben we ook in het journaal gezet. 

# Jelle Reid de Jong; dat klopt maar we kregen het probleem niet opgelost en hebben besloten om 

voor de veiligheid niet  “reglementair onzichtbaar” te zijn. 

Jantien geeft aan dat er met de PC is afgesproken dat je ze beter ook even kan bellen als je dat 

constateert en dat je een protest van kan maken. 

 

# Pieter Apeldoorn; wil de organisatie bedanken voor al het werk en inzet. 

Heeft iedereen betaald voor het eten in de 
Smidte? 
Uitbetaling van de cognossementen door Letty 
Swart. 
Reid tekent de vrachtbrieven van de 
bloembollen voor ontvangst. 
Sluiting en door naar de prijsuitreiking op de 
Leugenbank. 
 
 
Diverse nieuwsberichten op internet 
Schepen strontrace vertrokken uit Workum 

Strontrace los: en oprotten 

Strontracers via Lelystad 

Uitvallers bij stront en beurtrace 

Twee schepen strontrace geven op 

Strontrace vandaag in Warmond 

Lutgerdina Smeltekop eerste strontracer in 

Warmond 

Lutgerdina Smeltekop zet koers naar Workum 

Lutgerdina Smeltekop wint strontrace 2011 

Leste Strontracer oankaam 
 

Nieuws RTV noord Holland 

Bemanning Karin, winnaars Strontrace zware 

klasse, Eva Diercks 

   

Radioberichten op internet 
Swiere nacht Strontrace 

Strontrace noch underweis 

 

foto’s & filmpjes op internet 
Foto’s van Marjan Schavemaker 
Foto’s diverse fotografen 

 

Dankbaarheid (ichte klasse) op de Ringvaart 
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UITSLAGEN STRONTRACE 2011 
 

2011 EIND-UITSLAG ZWARE STRONT 2011 

Plaats Schip      Schipper Tijd (u:m) 

    

1 Karin Rudolf Le Poole 52:28 

2 Dankbaarheid Arno  Westra 75:23 

3 Willem Jacob Tsjerk Hesling  Hoekstra 90:37 

4 De Weduwe Fred  Nieuwenhof DNQ 

      

2011 EIND-UITSLAG LICHTE STRONT 2011 

Plaats Schip      Schipper Tijd (u:m) 

1 Lutgerdina Smeltekop Bastiaan  Krom 45:11 

2 Dankbaarheid Johannes  Hobma 47:20 

3 Swanneblom Jarich  Elgersma 50:56 

4 Geertje Rosa Jelle Reid de Jong 66:52 

5 De Eenvoud Combert  Burger DNQ 

6 Elizabeth Margaretha Arnout  Esser DNQ 

 
Rectificatie 
 

Per abuis is de prijs voor het Strontschip dat het snelst door Amsterdam ging aan het verkeerde 

schip toegekend. 

 

Het opstellen van het klassement en het toekennen van de diverse prijzen aan de Beurt- en 

strontschepen is voor de wedstrijdleiding elk jaar een zware klus. Er zit weinig tijd tussen het laatst 

gefinishte schip en de prijsuitreiking, waardoor er veel werk in korte tijd moet worden gedaan. 

Meestal gaat dat echter goed, maar niet altijd. Dit jaar ging het fout. Door een leesfout in de 

journaals is de prijs helaas ten onrechte uitgereikt aan twee schepen die ex equo het snelst zouden 

zijn geweest: De zware Dankbaarheid en de Geertje Rosa. 

 

Bij een latere controle echter kwam de fout boven water en -naar nu blijkt- heeft de ploeg van 

Johannes Hobma met de lichte Dankbaarheid de snelste tijd gerealiseerd. 

 

Wij bieden onze verontschuldigingen hiervoor aan, zowel aan Johannes en zijn ploeg als aan Jelle 

Reid en Arno. De prijzen die zijn uitgedeeld zullen we niet terugvragen, maar we hopen dat we 

Johannes Hobma tijdens de ALV alsnog even in het zonnetje kunnen zetten en ook hem de 

verdiende prijs overhandigen. 

 

Ook zullen we de uitslagen op de website zo spoedig mogelijk corrigeren. En tenslotte gaan we een 

en ander door meerdere mensen laren checken in de hoop dat het komende jaren niet meer zal 

gebeuren.  
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Horizontaal is de tijd uitgezet. De balk bij elk schip is de vaartijd. In de balken staan de passeertijden 

bij de belangrijkste plaatsen aangegeven met de beginletter van de plaats. Soms staat in de balk een 

dikke streep met een letter. Daar heeft het schip stilgelegen.  

 

De plaatsen: 

W=Warmond, E=Enkhuizen, Y=Hoek v/h IJ, B=Brug Buitenhuizen, C=Cruquius, N=Nw. Meersluis, 

O=Brug Houthaven, H=Houtrib  

 

Andere tabellen met tijden van de strontrace vind je op www.zeilvracht.nl. 
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PRIJZENOVERZICHT STRONTRACE 2011  
 

1e prijs stront zware klasse Brijlepel Rudolf Le Poole Karin 

1e Warmond zware klasse wisselbeker Rudolf Le Poole Karin 

1e prijs stront lichte klasse Brijlepel Bastiaan Krom Lutgerdina 

Smeltekop 

1e Warmond lichte klasse wisselbeker Bastiaan Krom Lutgerdina 

Smeltekop 

Journaalprijs voor de 
strontschipper 

Groot boek  

“Een veger wind” 

Bastiaan Krom 

 

Lutgerdina 

Smeltekop 

Journaalprijs  voor de 
schrijver 

Pen Jelmer Jager Lutgerdina 

Smeltekop 

Aanmoedigingsprijs Groot boek “De blikken 

motor” 

Fred Nieuwenhof 

 

De Weduwe 

Snelst door Amsterdam 
in 115 min. 

Boek “Effe dubbel” Johannes Hobma 

 

Dankbaarheid 

Rode lantaarnprijs 
Flesje Rum  

“Terre des Hommes” 

Tsjerk Hesling 

Hoekstra 

Willem Jacob 

Pechprijs 
Flesje Rum 

“Terre des Hommes” 

Combert Burger 

 
De Eenvoud 

 
 

Oproep 
 

Enthousiaste jongeren, strontschippers en 
strontschepen gezocht! 

 

Zoals je misschien wel weet wil de Vereniging 

Zeilvracht het deelnemersveld aan de Strontrace 

vergroten met jonge mensen. Daarom willen we 

in 2012 trainingsweekenden organiseren voor 

jonge zeilers. 

 
We zoeken daarvoor minimaal 12 mensen die 

jonger zijn dan 25 jaar. Ervaring is niet vereist. 

 

We zoeken ook minimaal 3 schippers en schepen 

die bereid zijn om met elkaar in 2012 drie 

weekenden gezamenlijk te trainen. De 

deelnemende schippers beslissen uiteindelijk met 

welke ploeg ze de Strontrace aandurven. 

 

Geef je op via info@zeilvracht.nl 
of stuur een sms met je naam en 

telefoonnummer naar 06-50548855 
 

 

Stilleven na de overwinning, Mariken van 

Nimwegen 

Riemer is enthousiast en heeft zich al opgegeven 

voor de trainingsweekenden, Mariken van 

Nimwegen 



Vrachtbrief 60 - november 2011  

 

13 

NOTULEN 2E
 BEURTVEERVERGADERING 

 

Aanwezig schippers- schip 
1. Avontuur 2-mast  Boudewijn Ridder 

2. Bruinvisch   Cees Dekker 

3. Confiance   Jan Willem Tetteroo  iets later 

4. De Arend   Michiel Goeman 

5. De Verwondering  Pepijn Krikke 

6. Elizabeth   Jan Dekker 

7. Gulden Belofte  Bertil Vermeulen 

8. Hendrika   Wietse van lingen 

9. Hoge Wier   Sacha Emmerik  nog bij de PC 

10. Hollandia   Evelien Prins 

11. Lutgerdina   Mark Muller 

12. Mallejan   Wessel Dieben 

13. Maria   Ton Krom 

14. Moeke Zorn  Thomas de Boer 

15. Nicolaas Mulerius  Jelle Reid de Jong 

16. Noordster   Jan Post 

17. Pallieter   Remy de Boer 

18. Phaedra   Maaike Bink 

19. Resnova   Sjak Romijn   iets later 

20. Trouwe Hulp  Sjoerd de Jong 

21. Voorwaarts  Peter Glas   nog bij de PC 

22. Waterman   Arno van Aartrijk 

Afwezig met en zonder reden, zie hierboven 
 

Welkom door de voorzitter Hugo van Aalderen 
We kunnen de vergadering rustig beginnen want de 

protestcommissie is nog bezig. 

Het was een ruige editie met meer dan normale 

schade aan een zwaard en grootzeilen. Er zijn 

diverse naden losgetornd en verschillende, gelukkig 

lichte, gewonden. 

# Ton Krom; Bij Lemmer is het lastig om op de kant 

te gaan, er zijn er drie onderuit gegaan. 

Het goede nieuws is dat er niet al te veel schade aan 

derden is gevaren: 

- In Lemmer is er iets stuk in de kade van de 

jachthaven, zie protest 7 

- In Volendam is er een rotte paal 

omvergetrokken, geval onderhoud?! 

- In Medemblik staan de lantaarnpalen krom 

maar dat was misschien al zo?! 

 

De Waterman, Oskar de Kiefte 
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Er zijn nog 2 strontschepen onderweg. De Willem Jacob vaart 

op het Nieuwe Meer bij Amsterdam en de Elizabeth 

Margaretha heeft de wedstrijd gestaakt omdat zij niet meer 

reglementair konden finishen bij de weinige wind die zij nu 

hadden op de Ringvaart. Er zijn 2 strontschepen uitgevallen; 

de Eenvoud en de Weduwe. De prijsuitreiking van de stront is 

op vrijdagochtend bij de Leugenbank om 11.30 uur. 

Woord van de wedstrijdleider Jantien Milders-Lubbert 
Het was een bijzondere wedstrijd. Het begon al met een 

superstart en de Visserij was snel weg. De strontschepen 

boden een mooi schouwspel bij de toren van Reid. Volkomen 

onbegrijpelijk maar desalniettemin heel leuk om te zien. Er 

was veel publiek. Vlak voor de start was het nog onzeker of er 

wel gestart kon worden omdat het RWS-vaartuig, wat altijd 

voor de monding van het ’t Soal ligt, melde dat er minder dan 

300m. zicht was en er dus zeker niet uitgevaren mocht 

worden. Gelukkig trok deze mist snel op en scheen er zelfs een 

zonnetje. Om 17.00 uur kwam de melding dat de Houtribsluis 

een kapotte deur had en gestremd was. Dat gaf vrij veel onrust. 

Het is grappig dat de stront het heel laconiek oplost. Zij zijn gewend aan stremmingen m.n. in de 

Ringvaart. Bij de beurt gaf het veel meer onrust. In het algemeen geldt; staat het niet in het 

reglement, zoek dan een oplossing, maak een plan en overleg dat met mij als wedstrijdleider. Maar 

vraag me net om een oplossing want dat kan ik niet geven. Er is veel gemaild, getwittert en aandacht 

van de pers geweest. Zodra we een hou me op de hoogte eruit hadden gedaan popte deze al op 

verschillende websites van zowel plaatselijke als landelijke kranten op. Dat is een heel dubbel 

gevoel. Enerzijds natuurlijk hartstikke leuk maar anderzijds moet de inhoud wel heel secuur kloppen 

en kan je niet meer voor de spanning wat veronderstellen wat ons eigen publiek wel begrijpt maar 

wat het grote publiek voor waar aanneemt en verspreidt. Er waren 4 “nieuwe” beurtschepen. De 

Hendrika en de Mallejan hebben de wedstrijd zonder motorminuten uitgevaren. We kunnen verder 

nog niets zeggen over de uitslag want de protestcommissie is nog bezig. We willen iedereen heel erg 

bedanken voor alle positieve inzet. 

 

# Mariken van Nimwegen; 

Ik vraag jullie om vroeg in te schrijven en wel om meerdere redenen 

- Met een inschrijving en veel inschrijvers trek je anderen ook over de streep 

- Ik moet reglementen en penningen bestellen en dat kan niet 2 dagen van te voren. 

- We geven waarnemers, bruggen, sluizen, 

haven en vergunninghouders door wie er 

mee doen. 

 

# Henk Keizer 

De kwaliteit van de ontvangst van de AIS is van 

sommige schepen slecht, t.w.: 

- Maria 

- Avontuur 2-mast 

- Elizabeth 

- Phaedra 

- Hollandia 

- Voorwaarts 

De Hogewier, winnaar 

Beurtveer 2011,  in actie in 

Lemmer, Norbert Milders 

De Mallejan, Oskar de Kiefte 
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# Remy de Boer geeft aan dat dat niet perse aan de 

AIS hoeft te liggen maar bv aan de 

ontvangstinstallatie. 

 

# Maaike Bink geeft aan dat er geen link naar de 

T&T van de beurtschepen op de zeilvrachtsite staat. 

# Sjoerd de Jong zegt dat dat geen probleem kan 

zijn geweest want zelfs zijn moeder heeft het 

gevonden en hem de hele wedstrijd gevolgd…. 

 

Er wordt nog gepolst hoe de algemene reactie op de 

T&T van de beurt is en deze is positief. We zullen 

het dus inbrengen op de ledenvergadering in 

November. 

Aangemelde protesten 
Tegen   door  reden 

2. Gulden Belofte JC/ WL 1 uur te laat 
Hollandia  JC/ WL ½ uur te laat 
Waterman  JC/ WL 1 uur te laat 
Elizabeth  JC/ WL 1 uur te laat 

3. Nicolaas Mulerius JC/ WL onduidelijk ingevuld journaal 
      Motorgebruik licht of zwaar? 
4. Waterman  JC  kluiverboom niet opgetopt in A’dam art. 3.1.12 
5. Hendrika  JC  Heklicht was niet zichtbaar 
6. Hoge Wier  Voorwaarts Hoge Wier lag niet achter haar anker 
7. Waterman  Confiance Goed zeemanschap 
8. Avontuur 2-mast JC  Schade in Lemmer; niet gemeld aan wl en eigenaar 
9. Trouwe Hulp  JC/WL Afgeweken van de opgegeven route, niet door de 
      Houtrib 
10. Noordster  JC  motorminuut in zwaar gebied moet worden  
      beoordeeld 

Woord van de protestcommissie door Hendrik Boland 
Wij houden zo onze eigen wedstrijd. Enerzijds of er nog leuke protesten zijn en anderzijds of we 

deze binnen de tijd kunnen afhandelen. Dat is dit jaar mislukt maar ze waren wel leuk! Het leuke is 

ook dat we daar dan niet voor verantwoordelijk zijn, dat mogen jullie in de ALV doen.  

 

Ad 1. JC/ WL tegen de 4 schepen (zie hierboven) 

Het protest is ontvankelijk verklaard en 

gegrond 

Besluit: het reglement is helder. De 

gesanctioneerde zeiltijd is 1 uur. PC beslist 

conform 

Ad 2. JC/ WL tegen de Nicolaas Mulerius 

De weduwe was in problemen geraakt en 

kreeg de motor niet gestart en had te maken 

met een gestreste sluismeester die vond dat 

zij daar niet mochten liggen…De Nicolaas 

Mulerius werd verordonneerd om hulp te 

Loper komt aan boord van de Voorwaarts in 

Medemblik, Han Bruning 

Confiance in Urk, Julia Last 
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verlenen maar door de harde wind en de hoge 

golven is dat niet gelukt en is de KNRM 

gebeld. De Nicolaas Mulerius is stand by 

gebleven. Op een gegeven moment deed de 

motor het weer en kon de Weduwe op eigen 

kracht een ander heenkomen zoeken. Daarna 

heeft de Nicolaas Mulerius een beslissing 

genomen en of die nou de juiste was is niet 

helemaal te duiden. Zij hebben het staken 

van de wedstrijd wel gemeld maar niet het 

hervatten. De wedstrijdleider beslist dat de 

wedstrijd gestaakt was en dat de tijd niet 

verrekend wordt (art. 3.1.14) Daarmee 

vervalt het protest van de JC/ WL. 

Besluit: de wedstrijd is gestaakt maar de tijd 

loopt gewoon door. In die tijd kunnen er 

geen motorminuten gemaakt worden, dus ook geen straf. 

Advies: in reglement opnemen waar hervat moet worden. 

Compliment: veel waardering voor de geest om anderen, die in problemen zijn, te willen 

helpen. 

Ad 3. JC tegen de Waterman 

Het protest is ontvankelijk verklaard en gegrond 

Optoppen heeft als doel lengtevermindering dus enkele cm is niet optoppen 

Besluit: 1 minuut zeiltijd want formeel moet het maar op dit moment / op deze plaats is het 

niet erg relevant. 

Ad 4. JC tegen de Hendrika 

Het protest is ontvankelijk verklaard en gegrond 

Het heklicht was niet goed zichtbaar doordat er een bootje voor hing en dat is niet praktisch. 

Dit is gemeld door een waarnemer in Medemblik en door de Voorwaarts. De Hendrika heeft 

dit zo snel mogelijk na aanzegging gecorrigeerd in de Houtribsluis. 

Besluit: geen sanctie (zie jurisprudentie) 

Ad 5. Voorwaarts tegen de Hoge wier 

Het protest is ontvankelijk verklaard en 

afgewezen. 

Volgens het logboek van de Hoge Wier lag 

het anker er in. Mogelijk de zwaarden ook 

waardoor het schip niet in de wind lag. Maar 

dat doet niet ter zake voor het ankeren  

art.3.8.2. 

Ad 6. Confiance tegen de Waterman 

Het protest is ontvankelijk verklaard maar 

ongegrond. 

We hebben tot vervelens toe gevraagd “maar 

wat is nou precies het protest”  

Er zijn 2 dingen aan de hand; 

a. BPR; hoe is hier gevaren? 

b. Zijn de stoomminuten van de Confiance terecht? 

Ad.b  Volgens het reglement is stomen in het lichte gebied niet verschoonbaar 

Ad.a Het in- en uitvaren moet volgens BPR. Maar wat als je aan de grond zit, wat geldt er 

dan? Dan treedt er een nieuwe situatie op en dan is de vraag “wie had er voor wie moeten 

Schipper van de Arend houd zich staande tussen 

de hagelstenen 

Actie aan boord van de Ludgerdina, Joop van de 

Kamer 
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wijken”  Na een foute manoeuvre gelden er geen normale voorrangregels meer en heb je dus 

geen recht op ruimte. Beide schepen hebben geen marifooncontact gezocht en beide schepen 

hebben het op hun eigen manier proberen op te lossen. 

Ad 7. JC tegen de Avontuur 2-mast 

Het protest is ontvankelijk verklaard en gegrond 

Er zijn 2 van de 4 eisen bij schadevaring niet opgevolgd art. 3.1.8 en wel de meest essentiële. 

Er is kans op imagoschade naast de werkelijke schade. 

Besluit: sanctie 1 uur zeiltijd. 

Ad 8. JC/ WL tegen de Trouwe Hulp 

Het protest is ontvankelijk verklaard en 

gegrond 

De Trouwe Hulp is zonder toestemming 

afgeweken van zijn route en dat kan niet. 

Besluit: De Trouwe hulp wordt teruggezet 

naar de laatste plaats in de uitslag en dus niet 

gediskwalificeerd omdat er veel waardering is 

voor de prestatie en er gevaren is in de geest 

van de wedstrijd. 

Ad 9. JC tegen de Noordster 

Het protest is ontvankelijk verklaard en 

afgewezen 

Terecht stomen is om aanvaring te 

voorkomen. De vraag blijft hoever van te 

voren iets is te voorzien. Gezien het weerbeeld van deze week, plotselinge buien en 

windschifting, is hiervoor voldoende grond om aan voorzienbaarheid te twijfelen. 

Vragen en/ of opmerkingen 

Uitdelen van de voorlopige uitslag, bekijk het goed 
Na de vergadering komt Craig alsnog de voorlopige uitslag uitdelen en er is veel belangstelling voor. 

 
 
PRIJZENOVERZICHT BEURTVEER 2011 
 
1e prijs beurtveer Brijlepel Sacha Emmerik Hoge Wier 

Klaske Johnnie wisselbeker  
1e in Workum zonder 
motormin. 

Wisselbeker Sacha Emmerik 

 

Hoge Wier 

Door licht het snelst 
in 128 min. 

Wisseltrofee; 

Bel met inscriptie 

Peter Glas 

 

Voorwaarts 

Journaalprijs voor de 
beurtschipper 

Groot Boek 

“Een veger wind” 

Mark Muller 

 

Lutgerdina 

Journaalprijs voor de schrijver Pen Finy en Hanneke  

Aanmoedigingsprijs jongste 
schipper 

Groot boek 

“De blikken motor” 

Thomas de Boer 

 

Moeke Zorn 

Pechprijs 
Flesje Rum 

“Terre des Hommes” 

Maaike Bink 

 

Phaedra 

Beurtopdracht 1e prijs 
 

Groot boek 

“Een veger wind” 

Cees Dekker Bruinvisch 

Op de verwondering weten ze wat hun te doen 

staat, Wouter van Dusseldorp 
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UITSLAGEN BEURTVEER 2011 
 

 

 Beurtveer  2011 Uitslagen en tussentijden 
          Zeiltijd in uu:mm         

  Schip Type Thuishaven Schipper Heen Terug Totaal 

Protest 
Zeil 

(uu:mm) 

Totaal 
motor 
(min) 

Aantal 
facult. 
Havens 

Totaal 
Zeiltijd 

1 Hoge Wier Klipper Muiden Sacha  Emmerik 14:46 10:39 25:25  0 4 25:25
2 Voorwaarts Tjalk Stavoren Peter  Glas 15:10 15:00 30:10  0 4 30:10
3 Nicolaas Mulerius Klipper Groningen Reid Jelles  Jong 16:29 17:03 33:32  0 4 33:32
4 De Arend Hektjalk Allingawier Michiel  Goeman 16:41 17:07 33:48  0 4 33:48
5 Hendrika Klipper Amsterdam Wietse van Lingen 16:13 17:45 33:58  0 4 33:58
6 Hollandia Tjalk Stavoren Evelien  Prins 19:19 15:18 34:37 1:00 0 4 35:37
7 Waterman Stevenaak Dordrecht Arno van Aartrijk 17:44 16:55 34:39 1:01 0 4 35:40
8 Avontuur 2-mast Klipper Delft Boudewijn  Ridder 11:09 23:52 35:01 1:00 0 4 36:01
9 Bruinvisch Dektjalk Harlingen Cees  Dekker 21:21 15:05 36:26  0 4 36:26

10 De Verwondering Klipper Muiden Pepijn  Krikke 17:58 19:10 37:08  0 4 37:08
11 Gulden Belofte Zeeuwse Klipper Monnickendam Bertil  Vermeulen 20:58 16:27 37:25 1:00 0 4 38:25
12 Moeke Zorn Klipperaak Wieringen Thomas de Boer 14:21 25:53 40:14  0 4 40:14
13 Mallejan Tjalk Enkhuizen Wessel  Dieben 19:09 26:22 45:31  0 4 45:31
14 Lutgerdina 2-mast Klipper Enkhuizen Mark  Muller 33:48 17:44 51:32  0 4 51:32
15 Maria Klipperaak Amsterdam Ton  Krom 24:25 21:48 46:13  0 3 46:13
16 Pallieter Tjalkjacht Harlingen Remy de Boer 15:08 20:23 35:31  1 4 35:31
17 Confiance Groninger Tjalk Harlingen Jan Willem  Tetteroo 16:10 20:30 36:40  1 4 36:40
18 Noordster Klipperaak Enkhuizen Jan  Post 29:45 20:59 50:44  10 4 50:44
19 Elizabeth Groninger Bolpraam Enkhuizen Jan  Dekker 24:58 13:55 38:53 1:00 1700 4 39:53
20 Res Nova Tjalk Zwartsluis Sjak  Romijn 32:30 23:38 56:08  8288 3 56:08
21 Trouwe Hulp Skûtsje Joure Sjoerd de Jong 30:13 25:27 55:40   4 55:40

22 Phaedra 
Zeeuwse 
paviljoentjalk Zwartsluis Maaike  Bink          0   
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Horizontaal is voor elk schip de zeiltijd uitgezet. Voor de bereikte havens is een streep plus een letter neergezet. 

Achter de balk staat het aantal motor minuten en aantal facultatieve havens wat is bezocht (0/4 = 0 motor minuten, 4 facultatieve havens). 

Straftijd en correcties als gevolg van compensaties is toegevoegd aan de gezeilde tijd, zichtbaar als een donkere streep in de grafiek.  

 

De plaatsen: W=Workum, E=Enkhuizen, A=Amsterdam, H=Houtribsluizen, M=Medemblik 

v=Volendam, h=Hoorn, b=Blocq van Kuffeler, u=Urk 
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Uitslag ‘Snelst door Licht’ 

Snelste tijd in licht gebied                   

    totaal   Medemblik Lemmer Urk Hoorn Volendam Blocq Workum finish 

Voorwaarts Peter  Glas 135 135 11 46 7 14 14 33 10 

De Arend Michiel  Goeman 153 153 13 43 18 21 13 36 9 

Avontuur Boudewijn  Ridder 155 155 10 57 7 14 17 34 16 

Hendrika Wietse van Lingen 184 184 15 70 15 14 16 39 15 

Nicolaas Mulerius Reid Jelles  Jong 186 186 19 45 28 21 25 35 13 

De Verwondering Pepijn  Krikke 191 191 14 46 22 17 34 46 12 

Hoge Wier Sacha  Emmerik 203 203 11 33 13 46 62 26 12 

Hollandia Evelien  Prins 220 220 12 64 26 50 24 29 15 

Moeke Zorn Thomas de Boer 251 251 21 77 66 22 28 23 14 

Bruinvisch Cees  Dekker 264 264 10 49 63 33 34 56 19 

Waterman Arno van Aartrijk 304 304 30 73 28 17 102 39 15 

Mallejan Wessel  Dieben 318 318 33 148 36 20 22 45 14 

Gulden Belofte Bertil  Vermeulen 397 397 74 76 52 91 28 64 12 

Lutgerdina Mark  Muller 434 434 70 102 28 106 67 45 16 

  

Maria Ton  Krom 293 293 123 74 x 26 25 34 11 

Pallieter Remy de Boer 430 430 13 303 11 16 19 55 13 

Confiance Jan Willem  Tetteroo 217 217 19 59 22 49 19 41 8 

Noordster Jan  Post 225 225 42 94 9 26 19 16 19 

Res Nova Sjak  Romijn 465 465 63 x x 24 318 60 x 

Elizabeth Jan  Dekker 182 182 12 80 13 22 18 20 17 

Phaedra Maaike  Bink 90 0 x x x x x x x 

De Maria, Pallieter, Confiance, Noordster, Res Nova, Elizabeth en de Phaedra tellen niet mee in einduitslag van "snelst door licht" als gevolg 

van het feit dat zij niet voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden.
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Uitslag Beurtveeropdracht 
 

Beurtopdracht   

1e prijs Cees Dekker Bruinvisch 

2e prijs Ton Krom Maria 

3e prijs Jan Post Noordster 

 

Beurtveer in het jaar 3000  
De opdracht van de beurtveer leverde ook dit 

jaar weer veel verrassende en fantasievolle 

‘kunstwerken’ op, die te bewonderen waren in 

de stilte ruimte van de Klamaere. 

Lambert Swaans, al jaren de bedenker achter 

de opdrachten, had weer een lumineuze 

ingeving met zijn opdracht: "je in te beelden 

hoe de beurtveer in het jaar 3000 er uit zou 

kunnen zien, een zogenaamde uchronie".  

 

Verhoging van de waterspiegel 
In veel werken was de verhoging van de 

waterspiegel uitgebeeld, nieuwe 

Beurtveerhavens kwamen in beeld, maar de 

Vuurtoren van Reid was veelal nog het baken 

in de strijd. 

Door een inventieve beeldtijdmachine voelde 

je het water in je nek en de wind in je gezicht. 

Er werd met ruimteschepen gestreden. Er was 

een prachtige wereldbol met scheepjes…. 

 

De jury stond voor een moeilijke keuze 
De jury werd voorgezeten door Cornelie. Zij 

reikte de winnaars hun prijzen uit, waaronder 

appels en kweeperen uit eigen tuin.  

 

Volgend jaar mogen de kunstwerken 

rechtstreeks naar de Klaemare gebracht. Je 

hoeft ze dan niet eerst meer naar de In dubio te 

brengen.  

 

VVV-ers 
 

Er waren 17 VVV’ers die dit jaar meevoeren 

op de beurtveerschepen, een aantal vaste 

klanten en nieuwe mensen die enthousiast 

waren over de zeilwedstrijd en alle facetten 

die ze meemaakten aan boord. Volgend jaar 

gaan er weer een aantal mee hebben ze 

beloofd. 

Foto’s en filmpjes 
Foto’s van Christian Geister 

Filmpje van de start Omrop Fryslan 

Filmpje van de start GPTV  

 

 

Oproep 
 

Stuur ons voor Vrachtbrief 61 en onze website 

je eigen leuke en bondige actieverslagen, -

foto’s en -filmpjes van de Beurtveer 2011 

info@zeilvracht.nl 

 

 

We hebben helaas geen goede foto’s van de 

winnaars. Volgend jaar beter!! 
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REGLEMENTSWIJZIGINGSVOORSTELLEN 
 
Tot zover zijn de volgende voorstellen c.q. overwegingen bij mij bekend: 

# voorstellen zijn behandeld door het bestuur en dit is het standpunt van het bestuur. 

 

Algemeen 
Op de voorkant van het reglement 2 telefoonnummers vermelden ipv een extra noodnummer. 

 

Beurtschepen  Borden Workum-Amsterdam v.v. is verplicht cf art 2.2.2.  

Strontschepen  Borden Workum-Warmond v.v. of soort banners met www.zeilvracht.nl 

of www.strontrace.nl o.i.d. Dit is niet verplicht en staat niet in het reglement 

maar kan tegen een borg verkregen worden bij de organisatie. 

 

Art. 1.1.12 Het is voor deelnemende schepen/schippers mogelijk om dispensatie aan te vragen indien 

men niet voldoet aan de gestelde eisen. Dit dient schriftelijk te geschieden ten tijde van de 

inschrijving en wordt door het bestuur behandeld  

Bestuur; Onderstreepte deel aanpassen zodat het ook tijdens de wedstrijd mogelijk wordt om 

dispensatie aan te vragen. Art 1.1.12 “Het is voor deelnemende schepen/schippers mogelijk om 

dispensatie aan te vragen indien men niet kan voldoen aan de artikelen uit dit reglement.” 

 

Art. 1.3.5 AIS, GPS en radar toestaan (5 redenen volgens het team Hoge Wier). 

1. AIS = veiligheid  

Je weet wie er voor je neus ligt en dat roept wel zo makkelijk op. 

In de val van Urk afgelopen jaar was het enorm druk met zandschepen die plotseling achter de 

zandzuigers vandaan komen. Deze schepen zie je niet aankomen door de enorme hoeveelheid 

aan werklampen. Deze schepen reageren in de helft van de gevallen niet op een oproep via de 

marifoon of zaaien expres verwarring door negatieve mededelingen zoals “ik weet niet of het 

goed gaat” waarna vervolgens radio stilte. Als je weet hoe ze heten kan je ze directer 

aanspreken. 

2. AIS = nog niet verplicht, wordt dat wel. Zie  

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/scheepvaartverkeersbegeleiding/ris/AIS/  

Gebruik is nu al verplicht is als je het aan boord hebt. 

 

3. AIS = in de praktijk GPS want deze  geeft positie, koers en snelheid van alle met AIS 

uitgeruste schepen inclusief eigen schip.  

Hoe ga je uitleggen als het een keer misgaat dat je een spelletje deed waarbij bewust risico’s 

t.a.v. de veiligheid worden genomen? Enkele jaren geleden is er een aanvaring geweest met een 

vrachtschip en een deelnemer van het Beurtveer. Deze liep goed af maar  dat had ook anders 

gekund. Drie weken geleden zijn er in het donker 3 Lemster aken aangevaren door een 

zandschip,  het gebeurt vaker dan wij weten. 

Conclusie: AIS moét aan voor veiligheid en iedereen (met AIS) heeft dus (basis-)GPS.   

Met andere woorden het gebruik van GPS  kun je niet meer verbieden.  

4. Argument vanaf het thuisfront: 

“Wat ik vooral zo grappig vond de laatste Beurtveer, is dat 1500 man via Track & Trace precies 

weet wie waar vaart en dat alleen de deelnemende schepen niet mogen kijken. En dan krijg je dus 

hele lastige situaties; wanneer deelnemers even bellen met het thuisfront, dan mag er niets gezegd 

worden over wat men thuis al weet. Zit je als deelnemer op Twitter, dan moet je bepaalde 

berichten gaan negeren. Namelijk, die berichten die vertellen waar andere deelnemers zijn, 

getwitterd door enthousiaste volgers van de race, achter de pc en in de havens of door deelnemers 

zelf. Niet te doen.  
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Daarnaast is controle op de handhaving heel lastig; je kan je GPS + AIS scherm afplakken, maar 

met elke willekeurige smart Phone is alles ook te volgen. Hoe contoleer je dat dan? Mobiele 

telefoons inleveren voor de start? Lijkt me niet want dan kan je weer niet zo leuk Twitteren! We 

gaan er nu van uit dat alle deelnemers de regels hanteren en eerlijk zijn maar hoe lang is dit 

houdbaar wanneer er zo veel informatie voor het oprapen ligt? 

De organisatie bewandelt nu 2 paden die niet naast elkaar kunnen blijven bestaan. Zo veel 

mogelijk onwetendheid voor de deelnemers en zo veel mogelijk informatie voor de ‘stuurlui aan 

wal’. Ze moeten hierin een keuze maken en mijn inziens hebben ze dat eigenlijk al gedaan. Ik 

vind de weg die ze bewandelen met Twitter, Track & Trace etc. ontzettend leuk en veel meer 

toevoegen aan de wedstrijd dan dat het afbreuk doet. Positieve kanten zijn bijvoorbeeld het 

meebeleven van de race door het  thuisfront, meer media aandacht en dus meer promotie en 

continuïteit voor de toekomst, betere controle van naleving reglementen in havens en op het 

water etc. Negatief aspect zou kunnen zijn dat er wellicht niet meer genavigeerd wordt zoals 100 

jaar geleden. En dat je er voordeel uit kan halen wanneer je weet waar je tegenstanders zitten of 

waar je zelf precies zit. Maar ja, als iedereen dat kan weten, dan is er ook geen voordeel meer” 

 

# BESTUUR; heeft lang bij deze kwestie stilgestaan. De brief geeft een goed en helder overzicht 

van de diverse argumenten die er spelen rond het navigeren met of zonder moderne 

hulpmiddelen. 

Het bestuur wil daarbij de vergadering volgende overwegingen meegeven: 

- Terecht stelt Sacha  in zijn brief dat de vereniging twee paden bewandeld; Zoveel mogelijk 

onwetendheid voor de deelnemers en zoveel mogelijk informatie voor de ‘stuurlui aan de 

wal’. 

- Het bestuur erkent dat er een spanning is tussen de doelstelling (nl navigeren met de klassieke 

middelen), de wetgeving (in sommige gevallen is het gebruik van de middelen verplicht) en 

de veiligheid (oa anderen gaan er vanuit dat de middelen worden gebruikt) 

- Het bestuur is van mening dat veiligheid voorop moet staan. Dat betekent dat wanneer de 

veiligheid van eigen of andermans schip en/of opvarenden in het geding zijn, het gebruik van 

moderne navigatiemiddelen toegestaan moet worden. Dit naar beoordeling van de schipper. 

- Ook is het bestuur van mening dat de veelheid en de toegankelijkheid van de moderne 

navigatie- en communicatiemiddelen het voor de deelnemende schipper niet altijd makkelijk 

maakt om strikt te blijven varen en vertrouwen op de klassieke middelen. Het varen hierop is 

daarmee –meer dan in het verleden- een kwestie van vertrouwen op de instelling van de 

deelnemers om –daar waar mogelijk- te blijven navigeren op de klassieke middelen. 

Het bestuur is van mening dat de deelnemers dit vertrouwen waard zijn. 

- Wel denkt het bestuur dat het goed is de bemanningen te verplichten te vermelden in hun 

journaals wanneer men is afgewezen van de klassieke navigatie en met welke reden. 

 

5. Tenslotte een overweging; (Team Hoge Wier vervolg) 

Gaat met het gebruik van GPS een ambacht verloren (nl. het navigeren met kompas, kaart en 

passer)? Ik denk het niet, dit ambacht wordt nog steeds onderwezen en is voor zover ik weet ook 

een examenonderdeel bij het Groot Vaarbewijs.  Je kan er dus van uit gaan dat schippers/-sters 

het ambacht beheersen.  

# BESTUUR; is het niet eens met de overweging dat navigeren met kompas en log geëxamineerd 

wordt voor het groot vaarbewijs en dat derhalve het ambacht door de deelnemers wordt beheerst. 

- Het bestuur is overigens van mening dat het navigeren met klassieke hulpmiddelen 

toegevoegde waarde geeft aan de wedstrijd en onder alle andere omstandigheden de voorkeur 

verdient. 
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Art. 3.1.9 Het is verboden om uitrusting en/of andere zaken tijdens de wedstrijd ergens achter te laten 

(behoudens afval in de daarvoor bestemde verpakkingen en op de daarvoor bestemde plaatsen). 

Niels Dekker; aanvullen met: verloren of achtergelaten uitrusting en/of andere zaken dienen 

binnen de wedstrijd (zeiltijd) opgehaald te worden. 

# BESTUUR; dit is dubbel met hetzelfde artikel dus niet nodig. 

 

Art. 3.1.12 De kluiverboom moet opgetopt zijn in alle lichte gebieden.  

Gerrit Jan de Vos; Deze regel is t.o.v. vorige jaren gewijzigd. Waarom? 

Bovendien komt het de veiligheid niet ten goede als je met 6-7Bft uit WNW Workum aanloopt. 

Michiel Goeman; waarom? graag terug naar de oude formulering "in de havens en tussen de 

remmingen van sluizen." 

# BESTUUR; het oude stuk luidt: 

“De kluiverboom moet opgetopt zijn bij aankomst bij de remming voor een sluis, tijdens het 

schutten en in havens (dus ook Workum); pas na het verlaten van de sluis of haven mag weer 

afgetopt worden. 

 

Art. 3.1.14 Indien een schipper besluit om de wedstrijd te staken of te onderbreken voor een periode 

van meer dan twee uur, moet hij zich persoonlijk telefonisch melden bij de wedstrijdorganisatie. Zo 

ook i.g.v. laten behandelen van zieken en/of gewonden door derden. De wedstrijdleider beslist of 

deze tijd gerekend moet worden. 

Jodi Apeldoorn; Toevoegen: De zeiltijd loopt tijdens de onderbreking door.  

# BESTUUR: nee, dat beslist de wedstrijdleider cf art 3.1.14 

 

Art. 3.1.15 Indien een schipper besluit om na een aangemelde onderbreking (zie 3.1.14) weer deel te 

nemen aan de wedstrijd, dient hij zich persoonlijk telefonisch te melden bij de wedstrijdorganisatie 

leider. 

Jodi Apeldoorn; Toevoegen: Het schip dient de wedstrijd te hervatten op het punt waar het 

onderbroken is.  

# BESTUUR: in stemming brengen 

 

Art. 3.1.17 Hulp van tweeden (mensen van andere aan deze wedstrijd deelnemende 

Strontraceschepen) is toegestaan. 

Hulp van derden (mensen die niet meedoen aan deze wedstrijd), anders dan uit 

veiligheidsoverwegingen, is niet toegestaan. 

Voorbeelden van ongeoorloofd hulp door derden: 

a het verschaffen van gehele of gedeeltelijke maaltijden tijdens de wedstrijd. (De 

deelnemers mogen wel, niet van tevoren bestelde, maaltijden bij restaurants 

afhalen of uit eten gaan); 

b het assisteren bij navigatie; 

c het hinderen van tegenstanders; 

d het zodanig varen van derden dat een der deelnemers gunstiger kan schutten; 

e via marifoon of (mobiele) telefoon het tijdstip van schutting beïnvloeden. 

f het, opzettelijk, geven van posities, snelheden, advies en of aanwijzingen al dan 

niet aan de hand van het gebruikte Track &Trace systeem 

g Het gedurende de wedstrijd verschaffen van recente weerberichten 

h het bellen door derden in de havenplaatsen. ALLEEN VOOR DE BEURT 

Hulp van derden aan deelnemende Strontschepen mag alleen plaatsvinden door trekken bij het 

uitvaren van ’t Soal direct na de start. Alle hulp moet worden vermeld in het journaal. 
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Voorstel Jelmer Jager & Jelle Reid de Jong (maart 2011) 

3.1.17 Gaat over hulp van tweeden en derden.  

Taalkundig klopt de formulering niet van dit artikel omdat de reglementen betrekking moeten 

hebben over de deelnemers en niet wat anderen doen. Men is het eens over de regel maar niet 

over de formulering.  De vergadering gaat met dit voorstel akkoord op twee voorwaarden: 

a. dat het bestuur volgend jaar de formulering anders maakt.  

b. het woord ‘opzettelijk’ toevoegt, want je hebt de enthousiaste roepende mensen aan de kant 

niet zelf in de hand. 

# BESTUUR: reglementencommissie maakt tekstvoorstel voor 2
e
 ALV 

 

Art. 4.1.2 Het aan te klagen schip wordt binnen 30 minuten van het voornemen tot protest in kennis 

gesteld, of door aanroepen of via de marifoon  

Jodi Apeldoorn; Kan dit artikel er niet uit?? Wordt het altijd wel gedaan?  

# BESTUUR: bespreken en in stemming brengen 

 

Art. 4.1.3 Protesten van schippers kunnen tot één uur na de finish te Workum worden ingediend. 

Jodi Apeldoorn; Kan het niet worden tot 2 uur na de finish? Je kan je logboek ook inleveren tot 2 

uur na de finish.  

# BESTUUR: nee dat is niet handig omdat de protestcommissie zo snel als mogelijk dit moet 

kunnen behandelen gezien de tijdsdruk die er al is. Je mag de protesten ook telefonisch 

aanbrengen want dat gebeurt ook tijdens de wedstrijd. 

Jodi Apeldoorn; Misschien ook handig om in het logboek alvast een protestformulier in te 

voegen.  

# BESTUUR: dat werd vroeger ook gedaan maar men vond dat erg negatief en sturend. Je mag 

zoals gezegd ook bellen en dan vult de wedstrijdorganisatie het papier in. Maar het kan wel!  

In stemming brengen. 

 

Art. 4.2 Sancties  

Bestuur; vaste sanctie (hoeveel??) voor het niet tijdig in de haven zijn n.a.v. art 1.1.8 

Bestuur; vaste sanctie(bv 5 uur) voor het niet melden van de schade cf art. 3.1.8 

 

 

Beurtveer 
T&T / AIS opnemen in een website die goed te volgen is voor de “achterblijvers”? 

DISCUSSIESTUK 

 

Art. 2.3.4 Hoeveelheid VVV-ers waarvoor je plek moet vrijhouden.  

Jodi Apeldoorn; 

Voorstel: tot 22 pers. -1 plaatsen  (ipv ≤ 17 = 2 plaatsen) 

  23-27 pers. -2 plaatsen  (ipv 18-22 = 3 plaatsen 

  > 27 pers.    -3 plaatsen  (ipv ≥23 = 4 plaatsen) 

# BESTUUR: in stemming brengen met dien verstande dat als er (te) veel VVV-ers zijn het wel 

mogelijk moet blijven dat zij allemaal meevaren. 

 

Art. 2.4 Post; een extra regel toevoegen  

Jodi Apeldoorn; 

Art. 2.4.6 De postbezorger loopt of rent zonder gebruik van hulpmiddelen.  

# BESTUUR: in stemming brengen 
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Art. 3.3.3 In de havens (met uitzondering van Durgerdam en Workum) wordt slechts zolang gelegen 

als nodig is om de meldingsprocedure uit te voeren. 

Michiel Goeman; voorstel: ik denk dat hier beter kan staan : "op de gereserveerde ligplaatsen in 

de havens." Het gaat er lijkt mij om dat de ruimte vrij blijft voor andere deelnemers, maar het 

moet toch toegestaan zijn te blijven liggen als er een reparatie moet worden uitgevoerd , of als de 

veilige vaart dit vereist naar het inzicht van de schipper. 

# BESTUUR: vind dit heel goed en dat wordt zo aangepast 

 

Art. 3.4.2 Durgerdam; daadwerkelijk ankeren; 10 min. Eindtijd; 15 min.  

# BESTUUR: reglementencommissie maakt tekstvoorstel voor 2
e
 ALV 

 

Art. 3.4.9 Urk; Licht gebied: Binnen de rechte lijn tussen het rode havenlicht en de zuidelijkste van 

de drie tanks op de Zuidermeerdijk  

Jodi Apeldoorn; Volgens de Lutgerdina staat er nog maar 1 tank op de Zuidermeerdijk. Dit zou 

dan veranderd moeten worden in het reglement.  

# BESTUUR; gaan we aanpassen 

 

Art. 3.4.9 Urk; Gereserveerde ligplaats, wijzigingen onder voorbehoud, voor de Beurtschepen is: 

kadedeel recht voor de ingang van het havenkantoor 

Gerrit Jan de Vos; 

Elk jaar leid dit weer tot verwarring. Duidelijker omschrijven of in schippersvergadering 

toelichten. Eventueel ook in reglement situatieschets opnemen. 

Michiel Goeman; waarom staat bij Urk kadedeel recht voor haven kantoor, korte kant dus. kan 

erbij "en de eerste 60 meter van de lange kant"? Als deze plek niet is toegestaan, zijn er enige 

schepen onreglementair gefinshed met alle havens op de lijst, terwijl ze in Urk met NW op de 

lange kant hebben gelegen, met een duidelijk voordeel, terwijl dat niet is toegestaan. Die hebben 

dan dus Urk reglementair gezien niet gedaan... 

# BESTUUR; gaan we aanpassen 

 

Art. 3.4.10 Volendam; Licht gebied: Binnen de rechte lijn over de boeien VD1 en VD4. 

Gerrit Jan de Vos; Dit zijn niet verlichte tonnen en derhalve in het donker niet te zien. 

# BESTUUR; kunnen we niets aan doen, zo laten dus. 

 

Art. 3.4.12 Workum; Licht gebied : Op de terugreis tussen de rechte lijn over de boei H4 en de 

gasboei H2/W1 tot dwars van het groene havenlicht van de jachthaven “It Soal” indien niet bezeild  

Craig Youell; Dit correspondeert niet met de tijden “snelst door licht gebied” 

# BESTUUR; gaan we uitzoeken 

 

Art. 3.5.5 In de lichte gebieden geldt als richtlijn: iedere minuut of een deel ervan dat de motor wordt 

gebruikt, wordt geteld als één (1) minuut motortijd. 

Michiel Goeman; ik stel voor dat er omstandigheden zijn waarin stomen in licht gebied wel 

terecht is,namelijk als het noodzakelijk is de motor te gebruiken om schade door een andere 

deelnemer aan jouw schip te voorkomen. Het gaat erom dat er situaties zijn waarin een ander 

schip jouw schip dreigt aan te varen, en onvoldoende maatregelen neemt om de aanvaring te 

voorkomen, zoals anker, of motor. Als je dan als noodgreep de motor gebruikt om niet in de prak 

te worden gevaren, kelder je in het klassement, terwijl het aan de ander te verwijten valt dat hij 

zijn motor niet gebruikt. Dit is onterecht. In zo'n geval moet het motorgebruik via een protest 

tegen de ander kunnen worden kwijtgescholden. 

# BESTUUR; wordt al ondervangen door reglementswijzigingsvoorstel 4.2.5 

 



Vrachtbrief 60 - november 2011  

 

27 

Art. 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1  

Niels Dekker; In deze artikelen word gesproken over "handbediende” lieren. 

ik lees hierin dat je niet in overtreding bent zolang dat knopje van de aandrijving maar met de 

hand bediend wordt. bovendien kun je, het met de hand verzetten van tandwielen (schakelen) ook 

als handbediening zien. of de aandrijving op spierkracht moet zijn is dus niet duidelijk. 

mijn voorstel is:het woord "handbediende" en vervangen door "spierkrachtgedreven" 

# BESTUUR; lost niets op want in de vingers zitten ook spieren. 

 

Art. 3.7.2 Het is verboden gebruik te maken van alle niet handbediende ankerlieren bij het jagen dan 

wel verhalen van het schip. 

Niels Dekker; Hier in staat het woord "ankerlieren" dus wanneer ik bijvoorbeeld een elektrische 

deklier heb mag ik hiermee dus gewoon jagen, toch?  

mijn voorstel is:het woord "ankerlieren" vervangen door "lieren" 

# BESTUUR; mee eens gaan we aanpassen. 

Art. 4.2 Sancties  

Jodi Apeldoorn; Een artikel toevoegen: 

Art. 4.2.5 De protestcommissie behoudt zich het recht voor om kan gemaakte motorminuten in 

het lichte gebied kwijt te schelden indien de motorminuut door het desbetreffende schip is 

gemaakt om schade te verkomen aan het eigen schip door toedoen van een ander beurtveerschip 

en er geen voordeel gehaald is uit het motorgebruik. Hierbij moet wel het andere beurtveerschip 

schuld hebben aan de situatie.  

# BESTUUR; de doorhalingen eruit halen en in stemming brengen. (geldt niet voor de stront?) 

 

 

Strontrace 
Art. 1.3.11 De deelnemende Strontschepen varen onder de stadsvlag van Workum. Deze vlag wordt 

tegen een borg van € 20,- door de organisatie verstrekt en kan na afloop van de Strontrace weer 

worden ingeleverd. 

Bestuur; dat moet zijn de vlag van Culterra Holland b.v. Voorheen de Coöp. 

Groenvoederdrogerij Annex Friese Mestdrogerij “Workum & Omstreken” B.A. (De vlag is 

groen, wit, bruin; groen is de kleur van het gras, bruin is de kleur van de koemest en daar tussen 

in de witte baan, deze symboliseert de witte pluim uit de schoorsteen die vrij komt bij het drogen 

van beide producten 

Uitzoeken hoe er gevlagd moet worden; bevrachter, verlader e.d. in relatie met cognossement.) 

 

Art. 2.4 Route; Tsjerk Hesling Hoekstra; situatie Schoterbrug gaan bekijken en beoordelen of het  

voor de Zware stront nog te doen is. 

 

Art. 2.5 Vracht en vrachtbrief 

Bestuur;  

1. Vrachtbrief of cognossement; éénduidige naam 

2. Vrachtbrieven en geld (stront en bloembollen) goed afstemmen met Warmond. 

3. Bloembollen vaste prijs € 15,- en stront (57-15=) € 42,- 

4. Eerste stront in Warmond levert hoogste prijs op > 42,- (Gjalt de Jong) 

5. Staffel in percentages maken zodanig dat de club ongeveer hetzelfde kwijt is aan vrachtgeld. 
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Art. 3.2.18 t/m 3.2.22 

Bestuur; 

1. Opnieuw verdelen in Enkhuizen-Krabbersgat en Lelystad-Houtrib 

2. Kruisen en Stuurboordswal houden in het Krabbersgat éénduidig en zonder verschil in 

interpretatie omschrijven. 

3. Autoriteiten benaderen dat de strontschepen hier wel mogen kruisen 

 

Art. 6.6 Keermeester en art 2.6 en art. 2.5.2. 

Bestuur; 

Tezamen bekijken er lijken wat zaken dubbel benoemd te worden 

Reglementencommissie maakt voorstel. 

 

Art. 7.3 eten in de Smidte beter regelen inzake risicospreiding i.g.v. niet kunnen komen eten. 

Bestuur; 

1. Iets eenvoudiger maaltijd voor € 10,- (rekent makkelijker af) 

2. € 10,-pp vooraf, aan de balie, betalen tegen een waardebon die je in de Smidte inlevert. 

3. Als je te laat binnen komt kan het eten voor je bewaard worden en afgehaald worden. 

4. Een uiterste tijd af spreken met de Smidte om bepaalde eters af te kunnen zeggen. 

(punt 3 en 4 kunnen tot do. 12.00 uur aangegeven worden) 
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NAAR ÉÉN ALV TERUG? 
 

Het afgelopen jaar is door leden geopperd om 

terug te gaan naar 1 ALV per jaar voor onze 

vereniging. Een tiental jaar geleden hebben we 

besloten om iedere winter 2 ALV’s te 

organiseren. Tijdens de eerste ALV worden er 

dan onderwerpen bediscussieerd. In de periode 

tussen de twee ALV’s worden besluiten uit de 

eerste ALV omgezet in voorstellen voor 

wedstrijdreglement of andere concrete 

voorstellen. De Tweede ALV is bedoeld om 

deze voorstellen in stemming te brengen. 

Het voordeel van deze constructie is dat 

reglementswijzigingen ook als zodanig konden 

worden goed- of afgekeurd door de 

ledenvergadering. 

Toch heeft deze constructie ook nadelen. In de 

eerste plaats betekent het dat de leden twee 

keer per jaar bij elkaar moeten komen om 

zaken te bediscussieren. Daarbij werden 

discussies nogal eens dubbel gedaan.  

Ook is het -met de lierendiscussie nog vers in 

gedachten- voorgekomen dat ondanks twee 

ALV’s er besluiten werden genomen waarmee 

veel leden zich zo slecht konden verenigen dat 

het bestuur daarna nog heeft ingegrepen. 

Kortom: Twee ALV’s hebben voordelen, maar 

kosten veel tijd en zijn geen absolute garantie 

voor een zorgvuldige besluitvorming. 

 

Het bestuur wil daarom de komende ALV het 

volgende aan jullie voorleggen: 

Met ingang van het seizoen 2012-2013 gaan 

we terug naar 1 ALV. Deze ledenvergadering 

zal worden gehouden de derde vrijdag van 

november, dezelfde datum als nu de eerste 

ALV wordt gehouden. 

Op deze ALV worden de diverse zaken 

besproken en er wordt afgerond met een 

stemming waarin het bestuur het mandaat 

krijgt het besprokene al of niet in een 

reglementswijziging te verwerken. Daarna 

gaat het bestuur –al of niet bijgestaan door 

leden of commissies aan het werk de 

resultaten van de discussies in wijzigingen te 

verwerken. 

Wanneer een meerderheid van de aanwezige 

leden een onderhavige kwestie te belangrijk 

vindt, kan alsnog, tijdens de vergadering, 

worden besloten een tweede ledenvergadering 

te houden. Wanneer het bestuur onvoldoende 

zeker is van draagvlak bij de leden voor een 

uitwerking, kan zij dat ook doen. 

De uitgewerkte resultaten publiceert het 

bestuur in mei in de Vrachtbrief. Daarna is er 

voor  de volgende ALV in principe geen 

discussie meer mogelijk. In principe, omdat 

het altijd mogelijk moet zijn om ook na de 

ALV terug te komen op genomen 

beslissingen, dit dan wel door het bestuur. 

Gevolg hiervan is dat het bestuur een zwaarder 

mandaat van de leden krijgt en in situaties 

leden op haar initiatief  zal betrekken bij de 

uitwerking. Gevolg hiervan is ook dat we met 

een ALV minder toekunnen. 

 

We horen graag hierover jullie mening op de 

vergadering op 18 november. 

 
 
INSCHRIJVERS 2012 
 
Tot dusver hebben de volgende schippers met 

hun schepen zich ingeschreven: 

 

Lichte Stront 
1. ….. 

 

Zware Stront 
1. Willem Jacob Tsjerk Hesling Hoekstra 

2. Elizabeth Jan Dekker 

 

Dubbele stronttocht (geen penning) 
1. …..    - 

 

Beurtveer 
1. Gulden Belofte Bertil Vermeulen 

2. Wending  Jodi Apeldoorn 

3. The Cabby  Stefan Fritz 

4. Leekervuur  Niels Dekker 

5. De Arend  Michiel Goeman 

6. Noordster  Jan Post 

7. Johanna Engelina Laurens  

   Sinaasappel 

8. Moeke Zorn  Thomas de Boer 

 

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

aanmelding naar: info@zeilvracht.nl.
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Colofon  
  

REDACTIE 
Redactie:   Mariken van Nimwegen & Karine Rodenburg 

Het insturen van kopij:  info@zeilvracht.nl 

Inleverdatum kopij:   1 november 2011  (Vrachtbrief 60), 1 januari 2012  (Vrachtbrief 61) 

 

 
LIDMAATSCHAP  € 25 per jaar  

  rekening 10 35 93 861 

 t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart, RABO-bank Zaanstreek, kantoor      

 Wormerveer 

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

Mariken van Nimwegen wedstrijdsecretariaat  030 - 262 55 73 

Karine Rodenburg algemeen secretariaat  0517 - 433 996 

Letty Swart penningmeester  075 - 621 26 67 

Ton Krom pers & PR   06 - 13 24 13 12 

Gerrit Boonen pers & PR  06  - 53 91 11 99 

Hanneke Deenen website  06 - 44 99 22 86 / 026 -323 60 64 

  

 
WEDSTRIJDDATA   LEDENVERGADERINGEN 
2012: ma 22 t/m do 25 oktober 2012 1

e
 ALV: 3

e
 vrijdag in november in Enkhuizen  

2013  ma 21 t/m do 24 oktober 2013 2
e
 ALV: 3

e
 vrijdag in maart in Harlingen 

 

 
MEER INFORMATIE 
info@zeilvracht.nl 

www.zeilvracht.nl 
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