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Foto: Mariken van Nimwegen

VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Hugo van Aalderen

Beste leden,
Terwijl de dagen nog lekker lang zijn en de
gure herfst nog ver weg is, hierbij deze
Vrachtbrief om jullie te informeren over
voorspelbare en minder voorspelbare zaken.
Inmiddels is sinds de ALV het bestuur in de
vernieuwde samenstelling al weer twee keer
bij elkaar geweest en achter de schermen
wordt er al hard gewerkt aan een fijne
herfstweek 2015. Eerlijk is eerlijk; een
voorspelbare zaak.
Minder voorspelbaar, zeg maar niet
voorspelbaar, was het feit dat ikzelf in de
eerste week van mei van het ene moment op
het andere in het ziekenhuis werd opgenomen
en voorlopig flink ziek blijk. Ik kan jullie
verzekeren (voorspelbaar ook): Dat is
schrikken als je je hele leven bij wijze van
spreken nog geen pakje paracetamol hebt leeg
geslikt. Maar goed. Het blijkt je dus toch
zomaar te kunnen overkomen.
En daarbij, een zieke voorzitter is voor een
vereniging als Zeilvracht niet praktisch.
Daarom heb ik besloten tijdelijk een stapje
terug te doen en even af te wachten hoe de
zaken zich ontwikkelen.

Laurens Sinaassappel neemt daarom de
komende tijd de honneurs waar. Dat geeft mij
de gelegenheid om de komende maanden jullie
voorzitter in naam te blijven.
De Ronde Venen, waar wij beide wonen, drukt
daarmee een zware stempel op de vereniging,
maar ik garandeer jullie dat de Vinkeveense
plassen geen facultatieve haven voor de Beurt
gaat worden. Hoewel dat laatste zeker een
onvoorspelde ontwikkeling zou zijn.
En nu ik toch bezig ben. Wij hebben de laatste
jaren de Turfrace gevaren als voorbereiding op
de Strontrace. Ik kan iedereen dat echt
aanraden. Met een Westlander en een goed
lopend windje door de Waver stuiven is echt
fantastisch om te doen. De laatste jaren doen
er ook steeds een paar skûtsjes mee, die het ter
plekke afleggen tegen de Kagenaars en
Westlanders. Ieder water zijn eigen
scheepstype, hoe mooi kan het zijn.
Maar goed, ik dwaal af. Ik ga de komende
maanden even in de volgstand en ben
benieuwd hoe onze nieuwe website eruit gaat
zien. Daaraan zij we hard bezig en de
verschillende verenigingen gaan veel nauwer
samenwerken. Strontrace googelen wordt een
plezier voor de gebruiker. Het is nog niet
zover, maar de voorbereidingen liggen op
schema en zijn veelbelovend. Eigenlijk een
voorspelbare ontwikkeling, maar ook een berg
werk.
Friesland culturele hoofdstad? De Strontrace
erkend immaterieel erfgoed? Jawel, beste
leden, ook deze minder voorspelbare zaken
passeren bij ons de revue. En niet alleen omdat
wij zelf overal onze neus insteken. Ook omdat
anderen, van buiten de vereniging, ons op
kansen en mogelijkheden attent maken. Zij
vinden dat wij daarbij horen en niet gemist
kunnen worden als unieke jaarlijkse
gebeurtenis. En daarvan wordt ik dan een
beetje warm. Erg voorspelbaar eigenlijk.
Fijne zomer.

Vrachtbrief 74 - Juni 2015

Hugo van Aalderen

2

‘EEN PUNTJE ZEIL’
Heet van de naald: Na jaren voorbereiden, schrijven en
verbeteren heeft het boekje “puntje zeil” het daglicht
gezien. Het boekje behandelt en omschrijft alle oude
schipperstechnieken die vroeger door de zeilschippers
gebruikt werden. Dit aangevuld met oude foto’s die
ook op hun manier de techniek weergeven. Het boekje,
geschreven door Erick Takes en Ton Krom, beide
eertijds en Ton nog steeds ac tief deelnemer aan de
strontrace, omschrijft ook de technieken die bij de
verschillende prestatietochten onder zeil gebruikt
worden. Daarnaast leveren Age Veldboom en
Johannes Hobma hun specifieke bijdrage in de vorm
van hun authentieke verhalen en belevenissen. Het
(lees, leer-) boek is te bestellen via
contact@vrachtzeilvaart.nl of door direct € 28,50, lncl.
verzendkosten, over te maken op rekeningnummer
NL18TRIO0254826474 t.n.v. St. Bevordering
Educatie Vrachtzeilvaart o.v.v. naam en adres. Leuk
om te lezen en (als cadeau) anderen enthousiast te
maken.
Ton Krom, schipper Maria.
INSCHRIJVINGEN 2015

Lichte Stront
1. Verwisseling
2. Nijverheid

Bas Krom
Eelke Boersma

Zware Stront
1. Willem Jacob

Tsjerk Willem Hoekstra

Dubbele stronttocht (geen penning)
Beurtveer
1. Nicolaas Mulerius
2. Hoge Wier
3. De Arend

??
Sacha Emmerik
Michiel Goeman

Sta je hier nog niet bij? Meld je aan, het kan al weer!!
De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld à
€75,- is ontvangen door de vereniging.
De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt de
volgorde van inschrijving.
Met vriendelijke groet, Mariken van Nimwegen
info@zelvracht.nl
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OPROEP VOOR AANSTORMENDE STRONTSCHIPPERS EN BEMANNINGSLEDEN IN SPÉ.
Ook dit jaar vaart de Maria in de zware klasse met mensen die de strontrace willen proeven.
We gaan een rondje Haarlemmermeer oefenen en daarna de echte race varen. Heb je het
meegemaakt, kan je volgend jaar zelf meedoen als schipper of co-schipper. Daarnaast leer je
natuurlijk alle schipperstechnieken die onderweg gebruikt kunnen worden.
Vind je het leuk, spannend, bel gewoon 06-13241312. Ton.

Foto: Tisse van Nimwegen

OP ZOEK NAAR EEN NIEUW PR LID
Willem Plet neemt eind oktober, na vier jaar, afscheid als bestuurslid pr. We zijn daarom op zoek
naar een nieuw lid dat hem kan vervangen om nog meer persaandacht, deelnemers en publiek bij
elkaar te sprokkelen. Het bestuurslid pr verzorgt gedurende het jaar de verenigingswebsite en
coördineert de gezamenlijke openbare uitingen met de pr-leden van de Visserij Vereniging en
Liereliet. Vlak voor, tijdens en na de wedstrijdweek wordt de landelijke pers door middel van een
reeks persberichten en video- en foto-updates op de websites en de sociale media op de hoogte
gehouden over de stand van zaken. We zoeken het liefst iemand die tijdens de wedstrijdweek dan
ook aanwezig kan zijn in Workum, in plaats van op een schip. Ben jij dit, of ken je iemand die dit
zou willen, neem dan contact op met wkplet@gmail.com.
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FINY TEITSMA STELT ZICH VOOR….
Geef me wind en zeilen
Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Finy Teitsma, de nieuwe penningmeester van Vereniging
Zeilvracht. Van wind en zeilen word ik blij en ik zeil van kleine bootjes, de Hansa 303W, tot grote
schepen, de Tenacious. Maar al 25 jaar is de Lutgerdina mijn grote liefde, waarmee ik in 1992 mijn
eerste Beurtveer heb gevaren. Dit jaar hoop ik mijn 20-ste Beurtveer te varen. Velen van jullie
hebben mij dan ook wel eens voorbij zien komen. Graag kom ik het bestuur versterken, om te zorgen
dat we nog vele jaren met elkaar de Stront- en Beurtveerrace kunnen zeilen.

Finy Teitsma
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ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR EN WEDSTRIJDLEIDER VERENIGING ZEILVRACHT
Jaar
2015
2015
2015

Functie
PR
Financien
Algemeen
secretariaat,vrachtbrief

Naam
Laurens Sinaasappel
Finy Teitsma
Renée van Hasselt

2013
2013
2013
2012
2011
2011

Hand- en spandiensten
Hand- en spandiensten
Financien
PR, web
Jongeren
Algemeen secretariaat, web,
Vrachtbrief
Web
Wedstrijdleider
Voorzitter
Algemeen secretariaat
PR
Web
Algemeen secretariaat
ZVC / Vrachtbrief
Algemeen secretariaat
Wedstrijdleider
Algemeen secretariaat
Wedstrijd secretariaat, web,
Vrachtbrief
Financien, jubileum
PR

Jelle de Jong
Letty Swart
Laurens Sinaasappel
Willem Plet
Ton Krom
Karine Rodenburg

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

Opgevolgd
Laurens Sinaasappel
Karine Rodenburg

Afgetreden
??
2015
2015
2015

Letty Swart
Gerrit Boonen

2012

Marga Swaans

2015

Craig Youell
Hugo van Aalderen
Arjen Mintjes
Pieter Apeldoorn
Marga Swaans
Lambert Swaans
Dirk Bruin

2015

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

Anne-Marie Schuurmans
Leo Versloot
Ronnie Jongert
IJsbrand Zwart

Letty Swart
Marga Swaans

Yvonne van Scheijen
Cocky Schuddeboom
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2011
2011
2010
2006
2009
2009
2008
2003

2013
2006

Aftredend/herkiesbaar
??
2018
2018
2016
2016
2016
2015, 2018
2014, 2017
2014, 2017
2013, 2016
2012, 2015
2011, 2014, 2017
2009, 2012
2009, 2012
2008, 2011
2007
2006, 2009
2006, 2009
2005, 2008
2003
2002, 2005, 2008, 2011,
2014, 2016
2001, 2004, 2007, 2010, 2013
2000, 2003, 2006

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

Mariken van Nimwegen & Renée van Hasselt
info@zeilvracht.nl
1 september 2015 (Vrachtbrief 75)

LIDMAATSCHAP

€ 25 per jaar
NL68 RABO 0103593861
t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart
penningmeester@zeilvracht.nl

BESTUUR V ERENIGING ZEILVRACHT
Hugo van Aalderen
Laurens Sinaasappel
Renée van Hasselt
Finy Teitsma
Mariken van Nimwegen
Willem Plet
Ton Krom
Letty Swart

voorzitter (even in de volgstand)
waarnemend voorzitter
algemeen secretariaat, website
penningmeester
wedstrijdsecretariaat
pers & PR, sociale media, website
jongerenproject, hand- en spandiensten
hand- en spandiensten

WEDSTRIJDDATA
42e editie:
43e editie:

19 t/m 23 okt. 2015
17 t/m 21 okt. 2016

SOCIALE MEDIA
www.zeilvracht.nl
www.facebook.com/VerenigingZeilvracht
@Beurtveer en @Strontrace
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06 - 50 54 88 55
06 - 21 50 63 36
06 - 20 40 52 86
0513 - 65 01 46
06 - 36 56 94 66
06 - 17 96 50 96
06 - 13 24 13 12
06 - 20 77 22 54

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

