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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Die ALV moet dan wel achter gesloten
deuren. Anders worden we allemaal gek van
alle aandacht.
Zo fantaseerde ik nog even verder. Zou dit een
kans zijn? De Beurtveer als hype? Uiteindelijk
moet ik er niet aan denken. Geen
rayonhoofden dus voor onze vereniging.
Natuurlijk willen we meer deelnemers in de
Stront en meer opstappers, maar het moet wel
leuk blijven.
Kom daarom allemaal naar de ALV op vrijdag
16 maart in Enkhuizen. We doen het gewoon
nog onder elkaar.

Beste leden,
De winter zit er weer op. ’s Ochtends fluiten
de vogels weer. Het laatste ijs kruit nog wat na
in de Lemmerhoek. De schaatsen kunnen weer
in het vet. Kortom, laat de zon maar komen!
Hebben jullie ook met verwondering naar de
Elfstedenkoorts gekeken? Ik wel.
Hoe doen ze dat toch? Misschien ligt het wel
aan de rayonhoofden. Brengen deze hoofden
het Nederlandse hoofd op hol? Zodat iedere
Nederlander ineens hunkert naar de oude
traditie? Hoe dan ook, de kunst van het
schaatsten als nationaal erfgoed zat er bij ons
allemaal weer helemaal in. En dat bij twee
weken vriezend weer. Wat een prestatie!
Zou het wat zijn voor onze vereniging? Stel je
voor. De Vereniging Zeilvracht benoemt
zeven (ik noem maar wat) rayonhoofden.
Zodra deze rayonhoofden eind september in
de toren van Reid bij elkaar zijn geweest,
bestormt heel Nederland het VVV-kantoor in
Workum om zich in te schrijven als opstapper
voor de Beurt. Daar moet je bij zijn geweest!
Bij Damen in Gorinchem liggen de casco’s
van een tiental nieuwe geklonken skûtsjes
klaar en een vijftal nieuwe klippers, omdat de
schepen voor de Stront nu eenmaal niet zijn
aan te slepen. Vorig jaar maart werd de
televisieprogrammering onderbroken om te
melden dat we in de voorjaars-ALV besloten
nieuw gebouwde zeilende vrachtschepen
dispensatie te verlenen voor deelname,
vandaar.

Naast de diverse reglementswijzigingen
komen we met een eerste voorstel voor
gewijzigde statuten. Dit allemaal naar
aanleiding van de ‘lierendiscussie’ al bijna
twee jaar geleden. Ook onze molens draaien
soms langzaam, maar ze draaien wel en we
denken een aantal goede voorstellen aan jullie
voor te kunnen leggen.
Ook zijn we naar aanleiding van de
‘Krabbersgataffaire’ het afgelopen jaar bij de
vaarwegbeheerder langs geweest. Van dit
contact en de gevolgen die dat heeft voor het
reglement, doen we verslag tijdens de ALV.
Veel van het voorwerk tref je in deze
Vrachtbrief aan. Ook houden we jullie op de
hoogte van onze activiteiten om jongeren te
werven voor de Strontrace.
Al met al reden genoeg om naar Enkhuizen te
komen.
Tot de 16e maart dus!
Hugo van Aalderen
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UITNODIGING 2E ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Vrijdag 16 maart 2011 19.45 uur op de
Enkhuizer Zeevaartschool
Kuipersdijk 15, 1601 CL Enkhuizen
Agenda
1. Opening
2. Notulen 1e ALV op 18 november 2011 te
Harlingen
3. Mededelingen bestuur
4. 40-jarig jubileum/jubileumcie
5. Bestuurssamenstelling
6. Reglementenvoorstel
7. Tekstvoorstel statuten
8. Financieel verslag en kascontrole
9. Nieuwe kascommissie benoemen
10. Vaststellen technische- en meetcie
11. Vaststellen keermeester
12. Rondvraag en sluiting

BESTUURSSAMENSTELLING

is Willem Plet, hij is een nieuw gezicht in de
vereniging. Het afgelopen jaar was hij als
journalist/bemanningslid mee op de Karin en
dat hij kaas heeft gegeten van journalistiek
kunnen jullie in ‘Zeilen’ zien. Hij is daarnaast
ook enthousiast zeiler, aan het werk aan zijn
eigen skûtsje. Wij denken aan hem een fijne
collega te hebben die de PR kan versterken.
Maar wij beslissen niet. We beslissen met
elkaar tijdens de ALV. Dat betekent dat
tegenkandidaten zich natuurlijk kunnen
melden bij ons tot aan het begin van de ALV.

Gerrit, bedankt!
Daarbij nemen we afscheid van Gerrit, die
overigens wel gewoon blijft varen met de
Moeke Zorn. Het bestuurslidmaatschap bleek
het afgelopen jaar niet te combineren met zijn
drukke bestaan als schipper naast moeke.
Gerrit ook op deze plaats bedankt voor je inzet
de afgelopen jaren en nog erg veel vaarplezier
de komende jaren!

De bestuurssamenstelling
Gerrit Boonen heeft het afgelopen najaar
besloten zijn bestuurslidmaatschap te
beëindigen. Op de 1e ALV hebben we jullie
gemeld dat het bestuur deze winter zich zou
gaan buigen over de taakverdeling en aan de
hand daarvan te beslissen wat een nieuwe
collega in onze groep kan toevoegen. In
gewone taal: wat missen we nog als we alles
op een rijtje hebben gezet.
We hebben het gedaan en we zijn eruit.
Gerrit deed in ons bestuur de PR. Het
komende jaar heeft Ton Krom zich bereid
verklaard deze taken over te nemen. Maar
daarnaast, dachten wij, is het handig wanneer
hij ondersteund wordt door iemand die kaas
heeft gegeten van PR en journalistiek en die
bij voorkeur kennis heeft van de ‘nieuwe
media’.
In de komende ALV willen we daarom jullie
een nieuwe kandidaat voorstellen. Zijn naam

Gerrit Boonen, aftredend bestuurslid, hier aan
boord van de Avontuur, Mariken van Nimwegen
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ROOSTER VAN AFTREDEN
Jaar

Functie

Naam

Opgevolgd

2011
2011
2010
2009
2008
2006
2006
2005
2004
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997

PR
Algemeen secretariaat
Web
Wedstrijdleider
Voorzitter
Algemeen secretariaat
PR
Web
Algemeen secretariaat
ZVC / Vrachtbrief
Algemeen secretariaat
Wedstrijdleider
Algemeen secretariaat
Wedstrijd secretariaat
Financiën, jubileum
PR

Ton Krom
Karine Rodenburg
Hanneke Deenen
Jantien Milders-Lubbert
Hugo van Aalderen
Marga Swaans
Gerrit Boonen
Craiq Youell
Pieter Apeldoorn
Dirk Bruin
Dirk Bruin
Hugo van Aalderen
Anne-Marie Schuurmans
Mariken van Nimwegen
Letty Swart
Marga Swaans

Afgetreden

Marga Swaans
Craig Youell
Hugo van Aalderen
Arjen Mintjes
Pieter Apeldoorn
Marga Swaans
Lambert Swaans
Dirk Bruin
Anne-Marie Schuurmans
Leo Versloot
Ronnie Jongert
IJsbrand Zwart
Yvonne van Scheijen
Cocky Schuddeboom

2011
2010
2006
2009
2009
2008
2003

2006

Aftredend/herkiesbaar
2014
2014
2013
2012, 2015
2011, 2014
2009, 2012
2009, 2012
2008, 2011
2007
2006, 2009
2006, 2009
2005, 2008
2003
2002, 2005, 2008, 2011, 2014
2001, 2004, 2007, 2010, 2013
2000, 2003, 2006

40-JARIG JUBILEUM
We naderen met onze Verenging Zeilvracht het 40-jarig jubileum in 2013. Daar willen we op een leuke manier extra aandacht aan besteden. Er
zijn al wat ideeën geopperd: Bollen uit Warmond planten in de vorm van een zeilschip of een groots theaterspektakel in de havenkom.
∗ Wie heeft er nog meer leuke ideeën om uit te werken?
∗ Wie vindt het leuk om mee te helpen in de jubileumcommissie samen met Letty Swart en Age Veldboom? Zij hebben al met eerdere
jubileums meegeholpen.
Interesse? Meldt het Letty tijdens de ALV of bel: 075-6212667.
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CONCEPT NOTULEN 1E ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2011
Datum:
Locatie:

18 november 2011
Maritieme Academie, Almenumerweg 1, 1861 KM HARLINGEN

Bestuur
Aanwezig: Hugo van Aalderen (voorzitter), Gerrit Boonen, Hanneke Deenen, Ton Krom,
Mariken van Nimwegen, Letty Swart, Karine Rodenburg
Leden
Aanwezig: Niels Dekker, Bas Dekker, Jan Dekker, Gerrit Jan de V., Michiel Goeman, Jeroen
Weijts, Rudolf Le Poole, Henk Keijzer, Alfred Claassen, José Schippers, Jantien Milders-Lubbert,
Age Veldboom, Martijn Fakkeldij (nieuw), Rik Landman (nog geen lid), Jodi Apeldoorn, Sacha
Emmerik, Eric Mol, Jarich Elgersma, Johannes Hobma, Bas Krom, Finy Feitsma, Cees Dekker, Joost
Halbertsma, Riemer Halbertsma, Eelke Halbertsma, Jeroen Alders, Cornelie Ploeg, Jelle de Jong,
Reid Jelle de Jong, Jan Willem Tetteroo, Remco Nauta, Arjen Mintjes, Reid de Jong.

1. Welkom
Er staan drie inhoudelijke dingen op de agenda:
- PR-beleid: om even over van gedachten wisselen. Leven de ideeën die het bestuur erover
heeft, ook bij de leden?
- Voorstel terug naar 1 ALV: om het uitgebreid te hebben over de voors en tegens.
- Reglementwijzigingsvoorstellen
2. Notulen 18 mrt. 2011
Onder dankzegging goedgekeurd.
3. Ingekomen post
Afwezig met afmelding: Marga Swaans, Kees Hermsen, Erick Scheijde, Gjalt de Jong, Odet de
Graaff, Sjak Romijn, Rinze Herrema, Frits Lammers, Pepijn Krikke, Laurens Sinaasappel, Arnout
Esser, Pieter Apeldoorn, Remy de Boer, Boudewijn Ridder, Jelmer Jager, Rob Meerwijk, Liliam
Veenstra, Ruerdtsje Halbertsma, Bertil Vermeulen, Mic Lamers, Govert Hermsen, Eric Swaans
Liliam heeft een meisje gekregen, woensdagochtend 10.15u.
Felicitaties namens bestuur en leden.
4. Mededelingen bestuur
Rectificatie (heeft ook in Vrachtbrief 60 gestaan): Per abuis is prijs voor snelste Strontschip door
A’dam aan verkeerde schip toegekend. Dat was een fout, in de journaals zijn de verkeerde tijden
geteld. Johannes Hobma krijgt alsnog applaus en presentje uitgereikt.
Statutenvoorstel: Er is een statutenvoorstel. Daar wil het bestuur nog over doorpraten. Het bestuur
komt hier in het voorjaar op terug. Wijziging is n.a.v. de lierenkwestie. Toen is afgesproken ‘in de
geest van de wedstrijd’ en de twee wedstrijden op te nemen in statuten en reglementen.
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#Alfred Claassen: ‘De geest van de wedstrijd’
kunt u beter in huishoudelijk reglement opnemen.
Naar aanleiding hiervan licht Hugo kort de eerder
gehouden discussie hierover toe.
Aankondiging aftreden bestuurslid: Gerrit Boonen
gaat bestuur in maart 2012 verlaten. Bestuur gaat
naar alle taken kijken en zich beraden over
nieuwe invulling. Komt bestuur in het voorjaar op
terug.
4. Evaluatie wedstrijdweek
#Jantien Milders-Lubbert: Het was een
superweek. De journaals hebben aandacht gehad.
Dat helpt, het lijkt wel of mensen er meer lol in
hebben om ze in te vullen.

Aan boord van de Eenvoud, Louis Staal

Avontuur als kroegschip
Hoe vonden de leden de Avontuur als kroegschip? Hugo licht toe dat er een klein conflict is geweest
met vorige kroegschip.
#Remco Nauta: “Ik ben nog nooit aan boord geweest van het andere schip, wel a/b van de Avontuur.
Er was alleen te weinig appelgebak.”
Wel gezellig, kroegschip aan de koude kant van de haven. Volgend jaar weer.
 Leuke ideeën, zoals evaluatie Stront op de Avontuur? Meld het aan het bestuur.
#Age Veldboom: Is het achteraf nog goed opgelost met Jappie?
#Toelichting Hugo: dat is een punt van zorg en niet goed opgelost. Terugkijkend, hadden er
misschien beter van te voren afspraken op papier gezet moeten worden. In het Zeilvaartcollege moet
er mee aan de slag gegaan worden. Ze laten ons weinig ruimte om het goed op te lossen. In conflict
uit elkaar gaan is niet leuk. Van de situatie is wel lering getrokken. Naar Odet de Graaff (Avontuur)
zijn wel dingen op papier vastgelegd, al voor de wedstrijden.
Gevaren schades
#Jantien: Er zijn twee schades gevaren, een in Lemmer is opgelost. Die in Haarlem, is Jelmer nog
mee bezig, die gaat er heen. Niemand van de deelnemers weet iets van de scheve paal. Bestuur, denk
nog eens over na vergoeden van schades.
#Toelichting Hugo: als er iets fout gaat moeten deelnemers dat melden. Er is in dit geval niets
gemeld. Met vergoeden moeten we terughoudend zijn. In het verleden is er een visser geweest die
schade claimde die niet van ons was. Proberen om met respect en vriendelijkheid dit soort situaties
op te lossen.
5. Pers en publiciteit
Tijdens de vergadering is a4tje met doelstellingen/doelgroepen/boodschap uitgedeeld.
Probleem van te weinig strontschepen
#Jan Willem Tetteroo: Dit gaat alleen over de Strontschepen.
#Gerrit Boonen: Daar zit ook het probleem.
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#Toelichting Hugo: Er zijn te weinig deelnemers bij de Stront. We hebben ons afgevraagd wat we
vanuit bestuur kunnen doen, wat voor beeld kunnen we neerzetten of aanscherpen om strontrace voor
nieuwe generatie aantrekkelijk te maken.
#Eric Mol: Is al onderzocht waarom schepen
afhaken?
#Hugo: ja, gaat vaak om veroudering, schippers
hebben al -tig jaar meegedraaid. Na jaar of 9-10
wordt al die voorbereidingstijd te veel. En het is
moeilijk om aan ervaren bemanning te komen.
#Bas Krom: Had een makkelijke voorbereiding dit
jaar. Maar varen van de wedstrijd is slechts 10% van
het hele gebeuren.
Bij de Beurt kost de voorbereiding weliswaar ook
tijd, maar dat wordt niet als probleem ervaren.
#Jodi: Het is vooral bij zware stront een probleem.
Pirates of the Beurtveer, Mariken van Nimwegen
Het helpt misschien als schepen extra bemanning
mee mogen nemen. Al is het er maar een meer, dan
krijg je meer schepen.
#Hugo: licht en zwaar blijft allebei achter. Daling van het aantal schepen stabiliseert wel. Maar
bestuur vraagt zich af, wat de ambitie van de vereniging is.
#Jan Dekker: herfstvakantie geeft veel problemen voor personeel. Kinderen hebben vrij, maar vader
gaat uitvaren.
In de Stront zie je altijd dezelfde schepen, maar met verschillende teams.
Er is een beperkt aanbod schepen dat geschikt zijn om Stront te varen.
#Hugo: Er zijn er nog genoeg in museumhavens die in potentie de stront kunnen varen.
Dan speelt voorbereiding en kosten weer een rol. Maar mensen investeren in heel veel, dus waarom
niet in de Stront.
#Joost Halbertsma: We hebben het nu over ouder wordende schippers en schepen. Heeft het niet een
deel te maken met succes van de IFKS. Er waren vroeger meer wedstrijd skûtsjes die meededen.
Voorafgaand aan Stront zitten de IFKS nog op Sneekermeer.
#Hugo: we zijn nog in gesprek met IFKS.
#Rudolf Le Poole: Er is verschil in voorbereiding. Voor IFKS moet schip leeg. Voor Stront moet je
schip goed balasten. Rudolf combineert beide wedstrijden.
Suggesties om meer Strontschepen te krijgen
#Hugo: hoe krijg je groter contingent IFKS naar de Stront?
#Jeroen Weijts: mensen vragen die voorheen meegedaan hebben en gestopt zijn.
#Bas Krom: Toestaan elektrische mastlieren.
#Age: is bij IFKS geweest. Daar geven ze aan dat het met zijn vieren niet te doen is over het
IJsselmeer.
Andere opties: Eisenpakket rondom strontschepen verlichten. Jaar dispensatie verlenen.
#Remco Nauta: Ik mis het competitieve jonge honden bij elkaar en dan elkaar uitdagen. Boodschap
die op papier staat (a4tje) kan werken.
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#Toelichting Hugo: Veel aandacht gaat naar het mooie beeld. Maar waar we geen aandacht aan
geven is de teamprestatie en dat binnen het kader van het historisch aspect, vakmanschap. Hoe
verkopen wij onze wedstrijd. Meer de prestatie gaan verkopen en minder het mooie plaatje, want wie
voor het mooie plaatje komt, komt toch al.
#Joost: Het is lastig om te rommelen met bemanningsaantal. Is het een optie om bekende
Nederlanders, Friezen mee te vragen?
#Hugo: alles is een optie.
Genoemd worden bij wijze van voorbeeld: Epke Zonderland en Sven Kramer.
#Arjen Mintjes: Er zijn genoeg jongeren op school die het willen, maar er is geen schip. Begin eens
met een database van schepen.
#Jan Willem: Schepen van Prego?
#Hugo: We gaan PR voor de hele vereniging doen. We gaan geen afscheid nemen van de mooie
plaatjes. Er is ook aandacht voor de Beurt.
#Eric: Je moet naar een nieuw verhaal. En dat geldt ook voor de Beurt. Niet alleen traditie, maar ook
het team. Nieuwe taal gaan spreken.
Begeleiding en training van jongeren
#Arjan: maar je moet de jongeren wel begeleiden. Welke schipper hier wil jonge onervaren mensen
meenemen? Je moet er ook voor gaan trainen.
#Jan Dekker: 1e jaars, beginnend opvarende als half meenemen?
#Ton Krom: bemanningspool maken was al het idee. Zodat mensen ook een kans krijgen. Je moet
wel schepen zien te vinden.
#Hugo: Er is al een wat uitgebreider PR-plan. Van de winter gaat bestuur ook verder nadenken over
beleid vereniging.
#Jantien: Het is een landelijk probleem om 16-30
aan het zeilen te houden. Dat is de moeilijkste groep.
#Jan Willem: de Beurt is toegankelijker.
Website als middel gebruiken
#Michiel Goeman: op de website van Slag in de
rondte is nergens te vinden wat de bedoeling is. Zorg
dat je goede ingang hebt op internet. Reglementen
kunnen zien, berichtje achter kunnen laten dat ze
interesse hebben. Ingang geven aan nieuwe
deelnemers.
#Sacha Emmerik: interactiever maken website,
interesseert jongeren ook meer voor het zeilen.
Voorbeeld Volvo Ocean race, virtueel eigen boot
kiezen en meezeilen.

Bemanning Trouwe hulp aan het bier, Mariken
van Nimwegen

 Ideeën? Val het bestuur er mee lastig. Wil je meedenken, meld je dan aan.
Wervingsactie jongeren/trainingsweekenden 2012
Ter plekke zijn flyers voor het werven van jongeren uitgedeeld.
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Het is de bedoeling om een stuk of 12 enthousiast onervaren jongeren beneden de 25 jaar te werven.
Daar 3 weekenden mee te trainen en schippers een team samen te laten stellen om de Stront mee te
varen. Tot nu toe zijn er 3 aanmeldingen, dat is te weinig. Moeten er minimaal 12 zijn. De actie
wordt voortgezet.

7. Website
Hanneke licht kort stand van zaken nieuwe website
toe. Nieuwe website (in Wordpress) is in
ontwikkeling. Er zijn enkele screenshots van de
nieuwe website getoond.
2 mensen hebben zich aangemeld bij Hanneke en
willen meedenken over verdere functionaliteit op
nieuwe website.

8. 1 i.p.v. 2 ALV’s
Toelichting Hugo: Het voorstel heeft voordelen en
Bemanning Willem Jacob, Mariken van Nimwegen
nadelen.
Aanleiding:
- grote tijdsinvestering
- 2e ALV is soms een hamer ALV, de discussie dan al gevoerd, er wordt ja of nee gezegd tegen
de uitwerking van reglementswijzigingen en discussie wordt dan soms weer overgedaan.
Voorstel (volledige voorstel is opgenomen in Vrachtbrief 60): In 1e ALV de reglementencommissie
benoemen. Die krijgt dan mandaat om reglementwijzigingsvoorstellen uit te werken.
In 1e ALV hebben leden en bestuur altijd nog de mogelijkheid om een 2e ALV te vragen.
Reacties op voorstel
#Jan Willem: als er veel reglementswijzigingen zijn, dan is de uitwerking waarschijnlijk ook van
belang. Dan krijg je toch weer een 2e ALV. Tenzij je de stemming via de mail doet.
#Michiel: Je moet er gewoon zijn op de ALV, als je niet komt, mag je er ook later niet toch een
mening over hebben. Die weg moet je afsluiten.
#Joost: Je houdt dat de Nee-stemmers zich in 1e ALV melden. Geldt ook voor een 2e ALV.
#Jody: Waarom kunnen we de reglementen niet meteen vaststellen?
#Hugo: Doen we ook bij wat duidelijk is. Maar over andere dingen wil je eerst discussiëren.
#Eric: Je kan het ook omdraaien en op 1e ALV besluiten of je nog een 2e ALV nodig hebt.
#Remco Nauta: Het financieel verslag behandel je altijd in het voorjaar. Wanneer doe je dat, dan?
#Hugo: Dat valt eventueel wel op te lossen.
Genoemde suggestie: boekjaar afsluiten na de wedstrijden in oktober.
#Mariken: Discussie via internet is niet gewenst. Mensen willen de discussie zo kunnen voeren. Daar
is face to face contact voor nodig. En achteraf kunnen ze er dan nog een biertje met elkaar op
drinken.
Peiling
1. 2 ALV’s : 13 leden
2. voorstel zoals op papier, maar kiezen wel of geen 2e ALV : 15 leden
3. 1 ALV, stemming via internet : 0
 Bestuur gaat voorstel uitwerken.
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10. Reglementencommissie
De Reglementencommissie werkt voorstellen om
naar reglementswijzigingen.
Reglement Strontrace: Jelmer Jager, Bas Krom
Reglement Beurtveer: Niels Dekker, Jody
Apeldoorn

11. Reglementwijzigingsvoorstellen
Zie bijlage.

12. Rondvraag
#Henk: vragen op inschrijfformulier over AIS e.d.
 Gebeurt al, even overleggen met Mariken wat
eventueel nog meer.

Winnende creatie creatieve opdracht 2011, Eelke
Halbersma

#Jeroen: vraagt aandacht voor privacy gegevens op internet (via journaal), lijst met bemanningsleden
stond er ook op.
 Wordt in het vervolg op gelet.
23.40u Hugo: Dank voor het uithoudingsvermogen. Arjen dank voor de gastvrijheid.

Impressie creatieve opdrachten
2011, Mariken van Nimwegen

Vrachtbrief 61 - maart 2012

10

REGLEMENTSVOORSTELLEN 2012
Dit zijn de voorstellen die de reglementencommissie n.a.v. de notulen van de 1e ALV heeft opgesteld.
Over deze voorstellen wordt in de ALV van 16 maart gestemd. De punten die de vorige vergadering
al akkoord waren staan hier niet meer bij.

Algemeen
Art. 1.3.1
Electr(on)ische navigatie- en communicatiemiddelen mogen tijdens de wedstrijd niet gebruikt
worden m.u.v. een elektronisch kompas, radio en marifoon.
Art. 3.1.17
Hulp van tweeden (mensen van andere aan deze wedstrijd deelnemende schepen) is toegestaan.
Het accepteren van opzettelijke hulp van derden (mensen die niet meedoen aan deze wedstrijd),
anders dan uit veiligheidsoverwegingen, is niet toegestaan.
Art. 3.1.18 NIEUW
Bij het constateren van onveilige situaties dient men het betreffende schip onmiddellijk te bellen
om ze hiervan op de hoogte te stellen. De schippers krijgen op de eerste schippersvergadering
deelnemerslijsten met telefoonnummers mee voor in het journaal.
Art. 4.1.2
Het protesterende schip heeft tot 1 uur na zijn eigen finish de tijd om het aan te klagen schip van
het voornemen tot protest in kennis te stellen.
Art. 4.2 Sancties
Vaste sanctie 30 min. extra zeiltijd voor het niet tijdig in de haven zijn n.a.v. art 1.1.8 (mits er
geen dispensatie is aangevraagd)
Vaste sanctie 5 uur extra zeiltijd voor het niet melden van de schade cf art. 3.1.8
Art. 4.2.5. Jan Willem maakt een tekstvoorstel motorminuten kunnen verschonen door PC.
En anders brengen we het vorige voorstel in stemming:
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?)

Beurtveer
Art. 3.4.2 Durgerdam heenreis
Het ankeren in de kom voor Durgerdam dient met het hoofdanker te geschieden en er dient
tenminste 1 deugdelijk ankerlicht gevoerd te worden. De eindtijd van de heenreis is 10 minuten
nadat het schip daadwerkelijk voor anker ligt. Indien het schip binnen de 10 minuten niet goed
voor anker ligt dient er een nieuwe poging gedaan te worden waarna de 10 minuten opnieuw
ingaan. Op het moment dat het schip 10 minuten voor anker ligt wordt de positie, welke middels
een kruispeiling met een peilkompas is verkregen, via de mobiele telefoon doorgegeven aan de
wedstrijdorganisatie. Ook geeft men door waar het schip gedurende de verplichte 10 uur rusttijd
ligt. De wedstrijdorganisatie geeft de tijd door welke vermeld moet worden in het journaal.
Geen post
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Art. 3.4.9 Urk;
Gereserveerde ligplaats, wijzigingen onder voorbehoud, voor de Beurtschepen is: Het kadedeel
recht voor de ingang van het havenkantoor en/of de eerste 60 meter van de lange kant
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”. (Het is dus altijd licht gebied)

Strontrace
Art. 2.2.2
Een bemanningslid (9 jr en ouder) die voor de eerste keer meedoet telt voor een half.
Art. 2.3.7 (in plaats van bij 3.1.17)
Hulp van derden aan deelnemende Strontschepen mag alleen plaatsvinden door trekken bij het
uitvaren van ’t Soal direct na de start.
Art. 2.5 Vracht en vrachtbrief
Eerste stront in Warmond levert hoogste prijs op > 42,Staffel in percentages maken zodanig dat de club ongeveer hetzelfde kwijt is aan vrachtgeld.
Je zou de middelste finisher de 42 euro kunnen geven en alles eerder een euro meer, en alles later
een euro minder. Bijvoorbeeld:7 deelnemers:
1e plek
€ 45,2e plek
€ 44,e
3 plek
€ 43,4e plek
€ 42,e
5 plek
€ 41,6e plek
€ 40,7e plek
€ 39,Bij een even aantal zouden de twee middelste finishers beide 42 euro ontvangen. Als je zou
rekenen met percentages dan worden de verschillen al snel tamelijk groot.

Reglement krijgt iets andere indeling:
3.1
Doorvaart in het algemeen
3.1.1 De organisatie houdt de deelnemende
Strontschepen vrij van doorvaartgeld in Haarlem
en Amsterdam.
3.1.2 Op het Krabbersgat-jachtensluis, de Oranjesluizen,
Houtribsluizen en Nieuwemeersluis worden door
de dienstdoende ambtenaren ten behoeve van de
organisatie gegevens van deelnemende
Strontschepen genoteerd. De passagetijden van de
Hoek van het IJ, de brug bij de Houthaven en de
brug van Buitenhuizen dienen expliciet in het
journaal te worden vermeld.
3.2
De uitslag is net bekend gemaakt,
Mariken van Nimwegen
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Doorvaart in het bijzonder (op alfabetische volgorde)
3.2.1 Amsterdam
Zeilen op de binnenwateren van Amsterdam (de Kostverlorenvaartroute) is verboden.
Het IJ en het Noordzeekanaal (zijnde 2 trajecten) vallen buiten de wedstrijd en mogen naar
eigen inzicht afgelegd worden, mits de minimum voorgeschreven tijden in acht genomen
worden (let op: opkruisen en motorloos varen zijn verboden)
Traject 1
:Minimale vaartijd 300 minuten = 5 uur
aan de
Hoek IJ; de denkbeeldige lijn, loodrecht beneden de meest
oostzijde
oostelijke electriciteitsdraad die het buiten-IJ overspant van het
Steigereiland (Z) naar het Stenen Hoofd (N), waarbij opgemerkt
wordt dat dit dient te gebeuren aan de noordzijde van de strekdam
ter plaatse.
aan de
Buitenhuizen; het zuidelijk einde van het remmingwerk van de brug
westzijde
van Buitenhuizen
Traject 2
:Minimale vaartijd 180 minuten = 3 uur
aan de
Hoek IJ; de denkbeeldige lijn, loodrecht beneden de meest
oostzijde
oostelijke electriciteitsdraad die het buiten-IJ overspant van het
Steigereiland (Z) naar het Stenen Hoofd (N), waarbij opgemerkt
wordt dat dit dient te gebeuren aan de noordzijde van de strekdam
ter plaatse.
aan de
Houthaven; het meest noordelijke deel van de brug direct gelegen
westzijde
aan de Houthaven te Amsterdam, de remmingwerken van de brug
niet meegerekend
Indien een schipper de genoemde trajecten in een kortere dan de minimum voorgeschreven
tijd aflegt, dient hij de resterende tijd voor het bereiken van het eind van dat traject te
wachten.
In geen geval mag wachten leiden tot hinder voor de doorgaande vaart.
Het is verplicht je telefonisch te melden bij de wedstrijdorganisatie, zowel op de heen- als op
de terugreis, in de drie en vijf uur vaartijd te Amsterdam.
3.2.2 Enkhuizen
Alle Strontschepen melden zich bij het invaren van het Krabbersgat (heenreis) op kanaal 22
en gaan vervolgens weer naar kanaal 10. Bij het passeren van de ingang van de oude haven
meldt men zich opnieuw op kanaal 22 voor een schutting.
Het is bij het Krabbersgat-jachtensluis verplicht om de motor te gebruiken tussen het meest
noordelijke en het meest zuidelijke punt van de remmingen incl. losse palen (met
uitzondering van motorloze Strontschepen).
Deze motortijden tellen niet mee in de verrekeningen, de zeiltijd gaat gewoon door.
3.2.3 Lelystad
Alle strontschepen melden zich dwars van de jachthaven Houtribhoek (heenreis) op kanaal
20, om daarna weer terug te gaan op kanaal 10. Bij de remming meldt men zich weer op
kanaal 20.
Het is bij de Houtribsluizen verplicht om de motor te gebruiken tussen:
noordzijde: de noordelijkste punt van de strekdam aan de noordzijde (dwars van de groene
iso4);
zuidzijde:
ten oosten van de pieren voorzien van vaste rode en groene lichten.
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Deze motortijden tellen niet mee in de verrekeningen, de zeiltijd gaat gewoon door.
Het is aan de zuidzijde van de Houtribsluizen verboden gebruik te maken van het
Oostvaardersdiep.
Voor alle strontschepen geldt dat:
uitvarend vanaf de noord je verplicht het “jachtengat” moet nemen;
invarend vanaf de zuid de keuze tussen het “jachtengat” en de nieuwe doorvaart vrij is.
Jachtengat staat formeel omschreven als zuidelijk van het spui; geen doorvaart m.u.v. kleine
schepen.
3.2.4 Spaarndam
Alle schepen (zwaar en licht) nemen de Kolksluis.
De strontschepen geven de verwachte aankomsttijd te Spaarndam door aan de Kolksluis,
Zij doen dit bij de Waarderbrug of bij brug Buitenhuizen, tel. 06-555 30 676
De strontschepen meren in de Kolksluis aan de westelijke zijde af.
Art. 6.6 Keermeester en art 2.6 en art. 2.5.2.
Mariken ontleed samen met Hugo de hedendaagse en ouderwetse vrachtbrieven waaruit de
termen en de procedures gedestilleerd gaan worden.

Odet heet iedereen welkom aan boord van de Avontuur, Mariken van Nimwegen
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STATUTENVOORSTEL
Dit is het tekstvoorstel van het bestuur voor aanpassing van artikel 2 en 3 van de statuten van onze
vereniging. We hopen hiermee aan jullie wensen tegemoet te zijn gekomen. In de ALV van 16 maart
wordt het voorstel besproken.
Origineel

Voorstel

Doel
Artikel 2.
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.

Het doel van de vereniging is het uitoefenen,
ontwikkelen, overdragen, in stand houden en
onder de aandacht brengen van het traditionele
vakmanschap met betrekking tot het werken met
historische zeilende bedrijfsvaartuigen.
Waarbij het onder meer gaat over:
- manoeuvreren onder zeil, ook ’s nachts;
- traditionele navigatie;
- journaal bijhouden met onder meer gegist
bestek en werkelijke route;

Activiteiten
Artikel 3.
De vereniging tracht in overeenstemming met de De vereniging tracht haar doelstellingen te
bereiken door:
statuten en reglementen van de stichting:
a. het ten behoeve van de leden, en anderen,
“Stichting Zeilvaart College Workum”,
gevestigd te Workum en in nauwe samenwerking
jaarlijks organiseren van een 2-tal
wedstrijden tegelijkertijd te weten: de
met genoemde stichting haar doelstellingen te
strontrace en de beurtveer.
bereiken door:
a. het bevorderen van de belangen der leden,
Bij de strontrace gaat het om schepen die
voor zover deze belangen betrekking hebben
mest vervoeren van Friesland naar de
op het uitoefenen van de vrachtbeurt, casu
Bollenstreek, waarbij de bemanningsgrootte
quo passagiersvaart op de wijze als
in relatie tot het deelnemende schip door een
hiervoor omschreven;
weging wordt bepaald.
b. het stimuleren van de zeilende vracht-,
Bij de beurtveer ligt het accent op de
beurt- en passagiersvaart op andere wijze;
passagiersvaart tussen de voormalige
en
Zuiderzeehavens, waarbij enige aanpassing
c. alle andere wettige middelen die aan het
in de uitrusting t.b.v. de zeilende
doel dienstbaar kunnen zijn.
passagiersvaart mogelijk is.
Voor beide wedstrijden geldt dat er geen
onderscheid wordt gemaakt tussen de
verschillende scheepstypen;
b. het behartigen van de belangen van de leden
voor zover deze belangen betrekking hebben
op artikel 2.
c. het stimuleren van de zeilende beurt- en
strontvaart op andere wijze; en
d. alle andere wettige middelen die aan het doel
dienstbaar kunnen zijn.
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FINANCIEEL VERSLAG 2011

Resultaatrekening
Wedstrijden
Afschrijving trackers
Afschrijving inventaris
Afschrijving beeldscherm
Afschrijven dubieuze debiteur
Feest
Website
Jaarvergaderingen
Notariskosten
Secretariaat
Representatie
Contributies en abo´s
Reiskosten
Bankkosten
contributies
inschrijfgelden
subsidies ZVC
Rente
Verkoop
Diverse opbrengsten
Totaal

Begroting 2011
Kosten
Opbrengsten
1.500
1.000
400

1.222
1.000
400
400
278
2.008
732
603

1.850
550
600
1.250

1.103
161
52
318
148

60
650
120
5.000
2.250
700
120
100
7.980

8.170

Resultaat

Balans
Inventaris
Trackers
Beeldscherm
betaalrekening bank
spaarrekening bank
kas
debiteuren sponsorgeld
debiteuren contr. 2010
debiteuren contr. 2011
reeds ontvangen contribitie
reeds ontvangen inschrijfgeld
crediteur Trackers
kapitaal
totaal

Werkelijk 2011
Kosten
Opbrengsten

8.424

4.925
2.250
700
83
5
262
8.225

190

-200

Balans 31-12-2010
Debet
Credit

Balans 31-12-2011
Debet
Credit

400
2.000
400
459
4.500
131
3.000
400

0
1.000
0
2.600
4.946
166
0
0
625
25
75
2.277
8.912

11.289

11.289
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250
375
8.712
9.337

9.337

OPROEP
Nieuwe leden!
Het ledental van onze vereniging is van 197
gedaald naar 176. Daarom willen we mensen
enthousiaster maken om lid te worden.

Ben je jong en wil je nog aanhaken? Bel me
dan. Weet je iemand die wellicht wil
meedoen? Geef hem/haar onze oproep dan
door.
Het seizoen is nog niet begonnen.
Hugo van Aalderen

Daar kun jij aan bijdragen. Als in de
wedstrijdweek van ieder deelnemend schip
twee nieuwe leden zich op de In Dubio
melden, hebben we er toch al gauw een paar
leden bij. Lijkt me een leuk streven.
De jaarlijkse subsidie van het Zeilvaart
College is helaas in 2012 gestopt. Des te
belangrijker is het dat alle leden in ieder geval
op tijd hun contributie betalen.
Alvast bedankt,
Letty Swart
De jonge winnaars van de Lichte Strontrace,
Mariken van Nimwegen

TRAININGSWEEKENDEN VOOR JONGEREN
OPROEP

Hugo: “We gaan van start!”
Het zal jullie niet zijn ontgaan. We hebben het
afgelopen jaar actief geworven om jonge
deelnemers voor de Strontrace te interesseren.
Er zijn onder ons inmiddels genoeg schepen
en enthousiaste schippers die met jonge
getrainde mensen het water op willen. Maar
we kunnen nog wel wat jonge
enthousiastelingen gebruiken. We weten via
via wel dat jongeren willen, maar ze hebben
zich (nog) niet bij ons gemeld.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we met
alle betrokkenen een bijeenkomst aan het
plannen om te kijken hoe we de
trainingsweekenden gaan organiseren.
Zowiezo gaat het lukken om iedereen die zich
tot nu toe heeft opgegeven te plaatsen. Of we
met een jongerenschip gaan komen of dat we
de inschrijvers over een aantal schepen gaan
verdelen? Dat gaan we met elkaar beslissen.

Enthousiaste jongeren 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.
De deelnemende schippers beslissen
uiteindelijk met welke ploeg ze de Strontrace
aandurven.
Geef je op via info@zeilvracht.nl,
stuur een sms met je naam en
telefoonnummer of bel naar 06-50548855
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INSCHRIJVERS 2012

BEMANNINGSPOOL

Tot dusver hebben de volgende mensen zich
ingeschreven:

Aangeboden: Ben (63 jr), wil graag
strontracen!
Wie kan er nog een ervaren zeiler gebruiken?
Bel (06-18292059) of mail Ben: bp@ziggo.nl.

Lichte Stront
2. Vlijt en Zegen
3. Engelina Smeltekop
4. Geertje Rosa
5. Willem Plet
Zware Stront
1. Willem Jacob
2. Elizabeth

Bert van Wingerden
Age Veldboom
Jelle de Jong
Deo Volente

Tsjerk Hesling
Hoekstra
Jan Dekker

Dubbele stronttocht (geen penning)
1. Beurtveer
1. Gulden Belofte
2. Wending
3. The Cabby
4. Leekervuur
5. De Arend
6. Noordster
7. Johanna Engelina
8. Moeke Zorn
9. Hendrika
10. Dankbaarheid
11. La Bohème
12. Lutgerdina

Bertil Vermeulen
Jodi Apeldoorn
Stefan Fritz
Niels Dekker
Michiel Goeman
Jan Post
Laurens Sinaasappel
Thomas de Boer
Wietse van Lingen
Dirk Bruin
Leon van der Loo
Mark Muller

Ik heb 50 jaar zeilervaring op diverse schepen
van scherpe jachten tot platbodems, ik ben zelf
in het bezit van een 9 meter Zeeschouw met
als vaargebied voornamelijk Friesland,
Wadden en IJsselmeer. Ik ben begonnen als
wedstrijdzeiler in een Flits, Vaurien, 470 en
als laatste een Valk, hoofdzakelijk in het
westen van het land daarom zijn de wateren in
Zuid-Holland mij niet onbekend met name de
Kaag, Brasem en de Westeinderplassen. De
reden dat ik graag zou meevaren als
bemanningslid met de strontrace, is dat
platbodemzeilen mijn hobby is alles wat te
maken heeft met het varen op platbodems en
met name de oude technieken van het zeilen
zoals de vroegere schippers met de vrachtvaart
onder zeil over de Nederlandse wateren
voeren. Verder ben ik MTS Wtb. geschoold en
technisch goed onderlegd.

Je inschrijving is definitief wanneer het
inschrijfgeld à €75,- is ontvangen door de
vereniging. De volgorde van ontvangst van
betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.
Sta je hier nog niet bij?
Meld je aan, het kan al weer!! Stuur je
aanmelding naar: info@zeilvracht.nl.

Ben Polderman (rechts)

Age: “8 mannen van 60+”
Bij deze schrijf ik me in om in oktober weer mee te doen; maar in juli hoop ik zestig te worden …..
dus ….. we willen graag met 8 mannen van 60+ deelnemen. De mensen van de groep zijn allen
bestuursleden of medewerkers van het skûtsjemuseum. Veel oud-zeilers, vooral op skûtsjes. In de
jaaglijn lopen gaan we deze zomer nog oefenen. En waarschijnlijk gaan we niet met de Swanneblom,
maar met de Engelina Smeltekop.
Age Veldboom
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STAND VAN ZAKEN PR
Tijdens een brainstormweekend van het bestuur is gesproken over de Public Relations van de
vereniging. Aan de orde is geweest: Meer draagvlak bij jonge mensen. Jongeren en het grote publiek
aanspreken. Jongeren die de trainingsweekenden volgen en 1e x meedoen aan de Strontrace mogen
voor ‘half’ mee.
Het gaat niet alleen over helden, maar ook hoe je held wordt. Aandacht voor de prestaties,
vaardigheden en de mensen.
Maar ook oude deelnemers van de strontrace persoonlijk benaderen. Omroep MAX benaderen
(misschien een rapportage over Age en trawanten!).
De Beurtveer willen we ook voor de buitenwacht meer zichtbaar maken.
Onze PR- doelstellingen zijn:

Meer jonge deelnemers, opvarenden.

Nieuwkomers opleiden gericht op kennis en vaarervaring.

Bekendheid bij zeilend jong Nederland: via diverse relevante bladen, radio en televisie.

Bekendheid van Beurtveer vergroten via de media.

Vroegtijdig de pers op de hoogte brengen via een goed en inspirerend persbericht.

PR-strategie schrijven en uitvoeren voor de week zelf.

Bekendheid voor het hele evenement bij het publiek vergroten via dezelfde media.

Colofon
REDACTIE
Redactie:
Het insturen van kopij:
Inleverdatum kopij:
LIDMAATSCHAP

Mariken van Nimwegen & Karine Rodenburg
info@zeilvracht.nl
1 september 2012 (Vrachtbrief 62)
€ 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
Mariken van Nimwegen
wedstrijdsecretariaat
Karine Rodenburg
algemeen secretariaat
Letty Swart
penningmeester
Ton Krom
pers & PR
Hanneke Deenen
website
WEDSTRIJDDATA
ma 22 t/m do 25 oktober 2012
ma 21 t/m do 24 oktober 2013
MEER INFORMATIE
info@zeilvracht.nl
www.zeilvracht.nl
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06 - 50 54 88 55
030 - 262 55 73
0517 - 433 996
075 - 621 26 67
06 - 13 24 13 12
06 - 44 99 22 86 / 026 -323 60 64
LEDENVERGADERINGEN
1e ALV: 3e vrijdag in november in Harlingen
2e ALV: 3e vrijdag in maart in Enkhuizen
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Afzender:
Vereniging Zeilvracht
m.s. “de Vermaak”
Vechtdijk 400 a.b.
3563 MA Utrecht

NIEUWKOMERTJE
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