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Tres Hombres

VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Hugo van Aalderen

Beste leden
Mijn oog viel net op een artikeltje over
chocoladeboot.nl.
Anno 2013 valt er met de zeilende vrachtvaart
weliswaar nog geen rijk belegde boterham te
verdienen. Toch laat de Tres Hombres zien dat
er in ieder geval chocola van te maken is.
Vorig jaar zeilden zij 24.000 repen fatsoenlijk
geproduceerde chocolade vanuit de Cariben
naar de Nederlandse consument. Nu, een jaar
later, is deze hoeveelheid verdubbeld.
Bankencrisis, oliecrisis, milieucrisis; wie zeilt
heeft de toekomst.

De reünie, 40 jaar Strontrace, Beurtveer en
Visserij. Het is niet alleen een hang naar
nostalgie. Het is de overtuiging dat het
behouden en ontwikkelen van de zeilvaart
uiteindelijk niet alleen het verleden naar boven
haalt, maar ook functioneel is in de toekomst.
Zo heeft Reid er 40 jaar geleden over gedacht
en zo is het nog steeds. Ondanks alle
dagelijkse beslommeringen en regelarijen.
Ondanks ook het feit dat we een lange adem
nodig zullen hebben.
Veertig jaar, we gaan het vieren in de herfst,
maar het is eigenlijk pas het begin!
En voordat jullie denken dat ik echt een klap
van de giek heb gekregen; We zijn er gewoon
erg druk mee. De reünie, de
jubileumvoorstelling, de bijzondere attracties
voor- en ook tijdens de wedstrijden: we
verheugen ons er enorm op.
Het is daarom echt niet verbazend dat de
inschrijvingen goed op stoom komen.
In deze Vrachtbrief een tipje van de sluier
daarover, naast alle dingen van de dag.
Vergeet niet je aan te melden voor wedstrijd
en reünie, en daarna......
www.chocoladeboot.nl.
Wie zeilt heeft de toekomst!
Hugo van Aalderen, voorzitter

En dat is misschien wel één van de mooiste
kado’s die de vereniging bij het aanstaande
jubileum aan zichzelf kan doen. De
wetenschap dat de zeilende vracht- en
passagiersvaart een lange adem nodig heeft.
Maar dat er een tijd zal komen waarin blijkt
dat winstmaximalisatie, oliereserves,
financiële constructies en schaalvergroting
alleen maar rijkdom voor de korte termijn
brengen.
Dat er na een hausse onvermijdelijk een crisis
komt. Dat alles betrekkelijk zal blijken. Maar
dat wij -als altijd- wachten op een gunstige
wind, de zeilen hijsen en wegvaren.

Van cacaoboon tot chocola
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NIEUWS VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE
40 jaar Stontrace, Beurtveer, Visserijdagen en Liereliet
Ons jubileum nadert nu met rasse schreden en de voorbereidingen houden ons aardig bezig. Alle
oud-leden opspeuren en uitnodigen is ons in de meeste gevallen wel gelukt, maar er zullen er zijn die
we niet kunnen bereiken.
Reünie op zondagmiddag
Voor de reünie op zondagmiddag 20 oktober 2013 zijn natuurlijk ook trouwe deelnemers welkom in
de feesttent. Voor wie dat wil, verzorgen we om 18.00 uur een stamppottenbuffet, maar niet iedereen
hoeft mee te eten aan het buffet. Allen die wel willen mee-eten vragen we €15 pp, graag vooraf te
betalen op rekeningnummer 3052 43 594 t.n.v. St. Zeilvaartcollege Workum. Daarna wordt er een
voucher toegestuurd en ben je welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober.
Monument, vlaggen, aanbrengwedstrijd met
pramen en andere activiteiten
We hebben al eerder melding gemaakt van
verschillende zaken die gaan plaatsvinden, zoals
het monument dat aan de haven komt en feestelijk
onthuld wordt. De vlaggen zijn besteld en worden
binnenkort aan de ingeschreven schippers
toegestuurd. Er komt een aanbrengwedstrijd met
pramen, iets wat al langer in de pen zat. Vanuit het
binnenland werd vroeger de stront zo in Workum
weer bij de grotere strontschepen gebracht. Voor
de wedstrijden komt er een extra
verrassingsopdracht. Voor de jeugd zijn er
speciale activiteiten in het weekend en het
klompjesilen vindt traditioneel plaats op zaterdag.
Het muziek spektakel op zondagavond, beloofd
heel leuk te worden, en zal achter de sluis
plaatsvinden.
Hoort, zegt het voort…
De oproep voor foto’s van schilderijen over de
zeilende binnenvaart loopt nog steeds, en ook oude
foto’s hopen we nog steeds binnen te krijgen. Je
kunt hierover contact opnemen met
fam.swart@hccnet.nl. Ook kunnen we nog
helpende handen gebruiken, dus aarzel niet.
We hopen op een grote opkomst en veel
deelnemende schepen, vertel het zo veel mogelijk
door.

Klompzeilen 2012

Tot in de herfstvakantie.
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BEMANNINGSPOOL
Zoek je nog bemanning voor de stront? Ik
zoek een strontskûts en mag mee als half
want ‘t wordt mijn eerste Strontrace (en
heb er boelveel zin in)!

bemanningspool, zeil niet in Nederland om
lijntjes uit te gooien. Heb je bemanning nodig
stuur me dan een mail! akke@orkz.net. Weet
niet of ik telefonisch wel goed bereikbaar ben
maar je kan ’t proberen op 0645 969 019.
Oantsjen!

Na 3 jaar maten op de bruine vloot (skûtsjes,
tjalken en klippers) zeil ik sinds vorig jaar op
zee (Nederland – Spitsbergen a/b AnneMargaretha, overtochten en dit jaar 4 maand
langs de Portugese- Marokkaanse- en Spaanse
kust a/b Cherokee).
In voor- en najaar zeil ik o.a. de Race of the
Classics (Marie Galante), Briorace, Pieperrace
(Willem Jacob), Steilebankrace (Hollandia),
Schuimkoppenrace (Medusa), Tjalkenrace
(Hollandia), Klipperrace (Jeppe van Schier),
Muiderhardzeildagen (Mallejan),
Brandarisrace (Minerva), Beurtveer (Wending
en Trouwe Hulp), Bontekoerace (Noordstar),
Waddenrace (Willem Jacob), Race of the
Classics for Young Professionals (Marie
Galante) en Slag in de Rondte (Willem Jacob).
‘T is wel duidelijk dat de Strontrace schittert
in afwezigheid in deze opsomming.

INSCHRIJVINGEN 2013
Tot dusver hebben de volgende mensen zich
ingeschreven:
Lichte Stront
1. Geertje Rosa
Jasper Kleine
2. Vriendschap
Bernard van Hemert
3. Dankbaarheid
?? Hobma
4. De Nijverheid
Eelke Boersma
5. Engelina Smeltekop
Rinze Herrema
6. Lutgerdina Smeltekop Bernd de Cneudt
7. De vier Gebroeders
Wouter van der
Heijden
Zware Stront
1. Willem Jacob
2. Anna Mijntje

Tsjerk Hesling Hoekstra
Patric Booij

Dubbele stronttocht (geen penning)
Beurtveer
1. De Arend
Michiel Goeman
2. Hoge Wier
Sacha Emmerik
3. Noordster
Jan Post
4. Avontuur (1-mast)
Tom Lamsma
5. Moeke Zorn
Thomas de Boer
6. Lutgerdina
Mark Muller
7. Nicolaas Mulerius
Jorrit Jouwsma
8. Wending
Jodi Apeldoorn
We hebben nu te maken met een opmerkelijk
feit! Er hebben zich meer strontschepen
ingeschreven dan beurtschepen………

Akke Zijlstra

In december doe ik nog 1 examen (Zeerecht)
en dan heb ik zeevaartschool afgerond, Kleine
ZeilVaart.
Omdat ik vanaf 3 juni tot 10 oktober in het
zuiden zeil probeer ik ‘t via de

Sta je hier nog niet bij? Meld je aan via
info@zeilvracht.nl, het kan al weer!!
De inschrijving is definitief wanneer het
inschrijfgeld à €75,- is ontvangen door de
vereniging.
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uitpakt, voor de schippers en hun
bemanningen en voor een wedstrijdleider.

NIEUWE WEDSTRIJDLEIDER
Fokkojan Udema stelt zich voor….
Wat heb je met water, varen, zeilen?
Ik ben opgegroeid in Drenthe, op een stuwwal
uit de een na laatste ijstijd, 20 meter boven
N.A.P., maar heb daar toch leren zeilen, in een
Flits, op het Zuidlaardermeer. Als je dan eens
aan het roer van een 16m² zat, voelde dat
fantastisch. Later van Vlieland uit het Wad op,
in de vakanties. En in 1970 voor het eerst op
een echt schip: met Henk Hort op de Baraban.
Daarna een paar zomers bij Henk gemaat op
de MD3, in Denemarken, en Tall Ships races
naar Londen en Gdynia. Ik had de smaak te
pakken en ging naar de zeevaartschool.
Gevaren als stuurman en later kapitein, op van
alles; veel transportreizen (ship delivery) en zo
het een en ander aan sleepreizen gedaan. Ik
vaar niet meer beroepsmatig, maar af en toe
zeil ik een boot over, over wat grotere afstand.
En ik heb mijn eigen zeilbootje, een Franse
hechthouten mini-transat met een midzwaard,
waarmee ik op het Wad en de Noordzee zeil.
En wonen doe ik ook op een boot.
Waarom wedstrijdleider?
Jantien wil, tussendoor, een keer zeilen.
Karine kent mij als wedstrijdleider van de
Waddenrace en vroeg mij of ik wil invallen.
Alhoewel ik met de Waddenrace gestopt ben
om mijn handen vrij te hebben voor het geval
zich, op enig moment, een aantrekkelijke
zeilreis voordoet, heb ik toch “ja” gezegd.
Tsja………..
Is het een uitdaging?
De Waddenrace heeft een simpel reglement,
wat mij erg aanspreekt. De reglementen van de
Strontrace en het Beurtveer lijken wel in Den
Haag in elkaar gezet door een peloton
bureaucraten. Of ik als invaller voor één jaar
de gelegenheid krijg om mee te helpen de
regels te vereenvoudigen is maar de vraag…..
Alhoewel er niet op getijdewater wordt
gevaren, hebben de beide wedstrijden toch ook
weer facetten die de Waddenrace niet heeft en
ik wil graag eens meemaken hoe dat allemaal

Fokkojan Udema, beoogd wedstrijdleider in 2013

BEDANKJE
Beste organisatoren,
vorig jaar heeft u vier vuilniszakken vol
bloembollen geschonken aan
Woonzorgcentrum Nij Mariënacker in
Workum. Al die bloembollen zijn door
leden van Vrouwen van Nu afdeling Workum
in 10 plantenbakken gepoot. Die
actie werd tevens het begin van Op 'e Nij
Blomkje. Een project van Nij
Mariënacker & Vrouwen van Nu.
Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de
bewoners van Nij Mariënacker kunnen
genieten van een vrolijke, kleurige tuin.
Uw bloembollen bloeiden prachtig in maart en
april. Hartelijk dank daarvoor
vooral namens de bewoners!
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DE STRONTRACE RACET VERDER….
Toen gisteren ‘mijn’ oude skûtsje hier aan
de steiger bij de vuurtoren kwam liggen, en
nu het 40-jarig jubileum er aan komt,
komen ineens herinneringen boven van een
lang geleden Strontrace……
Paul van Schaick, mijn vorige vriend, zou ooit
met ons skûtsje de Drie Gebroeders (nu de
Geertje Rosa) de Strontrace gaan varen met
een paar maten. Ik zou bij Reid gaan logeren
en onze beesten zouden met mij mee. Het is
ook wel eens anders geweest.
We hadden een auto geleend. Zelf hadden we
geen auto, want zeilen is toch altijd beter!
Enfin, wij op weg van Zeist naar Friesland.
Achterin waren Meckerli, het schaap (later
door Jaap en Wiep Duyvetter “wolbaal”
genoemd; overigens heeft Jaap met de
bolpraam de Ommekeer meerdere Strontraces
gevaren, maar dat terzijde), de 2 dwerggeiten
en de lastige bok Bodri, die gelukkig geen
horens had.

Reid had dat jaar meerdere mensen
uitgenodigd, wier echtgenoten de Strontrace
zouden varen. Daarom waren de meeste
bedden in de vuurtoren bezet en besloot ik bij
mijn beesten in de stal te slapen. Het waren
koude nachten, ondanks dat de geiten tegen
me aan lagen.
Overdag draaiden de spinnewielen bij de
houtkachel in de vuurtoren. Af en toe ging
iemand naar buiten met een verrekijker om te
zien of er al een schip in zicht kwam. Tja, in
die tijd was er nog geen marifoon en Track &
Trace. Andere tijden: als er een schip kwam,
belden we dat door naar de wedstrijdleiding.
Het is nu meer dan 20 jaar later. Het skûtsje de
Drie Gebroeders is 4 jaar geleden gekocht
door Reids kleindochter Geertje en heet nu
Geertje Rosa. Jasper van Geertje vaart al voor
de 3e keer mee in de Strontrace. Dit jaar staat
er een nieuwe mast en tuig op. Kortom, weer
een nieuwe uitdaging.
Cornelie

Oei, de Ketelbrug stond open en we besloten
om de beesten er even uit te laten om te
plassen. Ze waren autorijden en skûtsjesilen
gewend en “redelijk” zindelijk. Zo gingen ze
allemaal aan een touwtje en stonden daar
tussen de auto’s in.
Ergens achter ons stond toevallig de auto van
de maten, die ons niet allen kenden. En dus
grote hilariteit over die vreemde mensen met
hun geiten.”Ja”, zei die ene maat, “dat is nu je
schipper!”
Bij de vuurtoren aangekomen liepen onze
beesten rechtstreeks naar de stal van hun
vriendjes. Ze hadden hier vaker gelogeerd en
kenden de weg naar achteren, langs de
vuurtoren en over de brug, voor de werkplaats
langs. Ze begroetten elkaar op hun manier,
door wat aan elkaar te ruiken, op de achterste
poten te staan en wat te bokken. Daarna
gingen ze gewoon grazen.
Cornelie, foto: www.avontuur.nl
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het logo
zelfst. naamw.
Uitspraak:
[loxo]
Verbuigingen: logo's (meerv.)
Synoniem:
Beeldmerk
afbeelding waaraan je een merk of een bedrijfsnaam herkent
Voorbeeld:
Het logo van de NS lijkt een simpel tekeningetje, maar probeer
het maar eens na te tekenen.

Het logo van de Vereniging Zeilvracht is echter geen simpel tekeningetje, laat staan gemakkelijk na
te tekenen. Na 40 jaar Beurtveer en Strontrace is het tijd voor een nieuw logo voor onze vereniging.
Ons logo zou er één moeten zijn met een kleur waardoor we herkend worden door onze leden, de
deelnemers, de belangstellenden, de media, maar ook de verschillende overheden. Zijn dat
herfstkleuren, of juist de kleuren van de door ons zo graag geziene verjonging? Het zou moeten staan
voor traditie, vakmanschap, sportiviteit, openheid voor iedereen, maar ook voor exclusiviteit. Een
strontrace vaar je immers niet zomaar. Samen met het beurtveer vormt het de meest unieke
teamprestatie waarbij traditie en sportiviteit elkaar amper snijden. De schepen zijn rond, maar de
rakken recht. Er wordt hard en scherp gevaren, maar het is allemaal duurzaam en verantwoord. Daar
hoort toch zeker een….Je hoort het al, enthousiasme te over; maar we komen er alleen niet uit. We
hebben jouw hulp nodig. Ontwerp jij ons nieuwe logo? We zetten alle inzendingen voor jullie op
een rijtje en kiezen voor het eind van het jubileumjaar een nieuw logo; misschien wel voor de
komende 40 jaar?
GEFELICITEERD DANKBAARHEID!
In mei 2013 is het 125 jaar geleden dat de Dankbaarheid te naam werd gesteld in
Martensbroek. Op 15 juni werd een klein feestje gevierd.
De 1e Beurtveer van de Dankbaarheid eindigde indertijd met een gebroken zwaard. Maar er volgende
ook een race waarbij de Dankbaarheid 4e werd. “Tijdens de Beurtveer leer je pas echt zeilen met een
dergelijk schip. Manoeuvreren in de havens zonder motor, een goed team worden door dik en dun,
het is allemaal gelukt.” Aldus Dirk Bruin, schipper/eigenaar van de Dankbaarheid.
Dankbaarheid bij start Beurtveer 2012, foto: Anja Grassmid

GEBOORTEBERICHT
Op 11 mei 2013 is geboren:

Hoite
Antonius Cees
Zoon en broertje van Maartje Wildeman,
Jeroen Alders, Tonke en Dieuke.
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Colofon
REDACTIE
Redactie:
Het insturen van kopij:
Inleverdatum kopij:

LIDMAATSCHAP

Mariken van Nimwegen & Karine Rodenburg
info@zeilvracht.nl
15 augustus 2013 (Vrachtbrief 67)

€ 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, website
Karine Rodenburg
algemeen secretariaat, website
Letty Swart
hand- en spandiensten
Laurens Sinaasappel
penningmeester
Ton Krom
jongerenproject, hand- en spandiensten
Willem Plet
pers & PR, website
Jelle de Jong
reglementen en journaals

WEDSTRIJDDATA
40-jarig jubileum/feestweek
20 t/m 25 oktober 2013
41e editie: 13 t/m 17 oktober 2014

06 - 50 54 88 55
030 - 262 55 73
0517 - 433 996
075 - 621 26 67
06 - 21 50 63 36
06 - 13 24 13 12
06 - 17 96 50 96
06 - 22 98 70 75

LEDENVERGADERINGEN
ALV: februari 2014 Harlingen

Strontrace 2012 vanaf de Maria, foto’s: Jelmer Jager
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Afzender:
Vereniging Zeilvracht
m.s. “de Vermaak”
Vechtdijk 400 a.b.
3563 MA Utrecht

Geef svp je (vernieuwde) e-mailadres door aan info@zeilvracht.nl
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