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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Maarten Offinga is vanaf begin september de
nieuwe voorzitter. In het dagelijks leven is hij
wethouder van Sudwest Fryslân met onder
meer de portefeuille van toerisme en
recreatie.
Swanhilde Kieft vervult de rol van
penningmeester, zij komt bij de jonge vissers
vandaan.
Eelke Boersma uit Grou heeft het secretariaat
op zich genomen. Eelke heeft vorig jaar de
Strontrace gevaren.

Dag allemaal,

Ingeborg van de Cingel ondersteunt het
bestuur van de Zeilvracht met de PR.
Ondergetekende heeft samen met Ingeborg
afgelopen weekend kennis gemaakt met het
bestuur van Warmond. Daarvoor zijn wij naar
Vinkeveen afgereisd om de Turfrace te
bekijken. Deze wedstrijd die te vergelijken is
met de Strontrace word door Warmond
jaarlijks georganiseerd en het leek ons een
fraaie geste om die vanuit Zeilvracht ook eens
te bezoeken. Vooral omdat het bestuur van
Warmond elk jaar naar Workum komt om
daar de start van de Strontrace en Beurtveer
te bekijken.

Eind september betekent bijna medio
oktober. En medio oktober is toch wel de
periode waar onze vereniging om draait.
Persoonlijk ervaar ik deze maand als hartje
zomer en lijkt de Beurtveer en Strontrace ver
weg maar de kalender is onverbiddelijk.
Vanuit het bestuur hebben we toch een
redelijke turbulente tijd achter de rug.
Bepaalde initiatieven zijn behaald zoals de
“Avontuur” die samen met Odette en haar
crew het kroegschip verzorgt. Jelle Talsma
leent ons weer de “Ouwe Piet” zodat we ook
weer een kantoorschip hebben. Anderzijds
lijkt door de doorstart van Weduwe Joustra
het Beerenburg project op losse schroeven te
staan…
Afgelopen week bereikte ons het nieuws dat
de brug van Hillegom 17 oktober in
stremming gaat waardoor de westelijke
ringvaart niet meer bevaren kan worden. Er is
nog een kleine kans dat de stremming 2 dagen
uitgesteld kan worden maar we hebben toch
maar al een alternatieve route , via ringvaart
noord, voorbereid.
Tussendoor is ook nog het bestuur van het
Zeilvaart College gewisseld.

Hoewel er dus nog wel wat losse eindjes
afgehecht moeten worden hebben we wel de
indruk dat we voor de editie van 2016 klaar
zijn. Nu zijn de leden dus aan zet. Daarom
twee verzoeken aan jullie.
1) Kom in grote getale naar Workum om
deel te nemen of aan te moedigen en,
2) LEEST deze vrachtbrief zij is wederom
het resultaat van de noeste arbeid van
gehele (nieuwe) bestuur.
Tot ziens in Workum,
Laurens
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NIEUWTJES
DE WEBSITE
www.strontweek.nl
Het heeft dan even geduurd, maar daar is
die dan de nieuwe website. Met heel veel
dank aan Nicolien van Aalderen die veel
heeft geholpen bij het opzetten ervan! In
de korte tijd die we uiteindelijk nog
hadden hebben we een aardige basis
weten op te zetten, de website zal van de
winter nog worden uitgebreid. In ieder
geval zullen we ervoor zorgen dat de website voor dit evenement goed up to date is. Dit
weekend worden de regelementen en journaals goed door gelopen op fouten en deze zullen
dan begin volgend week ook op de website komen. Mochten er nog dingen missen of fout zijn
dan horen we het graag, via info@zeilvracht.nl.

_________________________________________________________________________________________
WEDSTRIJDLEIDER

WAARNEMERS

Helaas is het niet gelukt om een
wedstrijdleider te vinden voor dit jaar,
maar gelukkig was Jantien Milders-Lubbers
daar! Dus ook dit jaar zal Jantien weer de
wedstrijden gaan leiden.

Lijkt het je leuk om een steentje bij te
dragen aan het evenement? Wij zijn nog op
zoek naar waarnemers die tijdens de races
op locatie een oogje in het zeil houden.
Enthousiast? Stuur dan een mailtje naar
info@zeilvracht.nl.

FOTO’S EN VIDEO’S
Gedurende het evenement worden er altijd
heel veel foto’s en video’s gemaakt. Graag
ontvangen wij die van jullie zodat we deze
op de website of onze facebook kunnen
plaatsen om iedereen te laten zien hoe de
wedstrijd gaat! Dit kun je opsturen naar
info@zeilvracht.nl

OPZOEK NAAR BEMANNING OF SCHIP?
Ben je nog opzoek naar bemanning of wil je
juist een keer meevaren. Stuur dan een
email naar wedstrijden@zeilvracht.nl of
plaats een berichtje op:
https://www.facebook.com/groups/17646
9386022454/

_________________________________________________________________________________________
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DE NIEUWE FEESTLOCATIE!
Onze oude feestlocatie is gesloopt om plaats maken voor
een jachthaven. De nieuwe Klamaere (kultuerhús
Klamaere) wordt de plaats voor ons feest. Iets kleiner
maar wel met meer mogelijkheden. Intiemer. Beneden
een zaal met een kleiner podium en een stilte ruimte.
Boven een grote ruimte om de beurtopdracht uit te
stallen. Tevens de mogelijkheid om de filmpjes te
projecteren die jullie tijdens de week naar Workum
(Ingeborg) hebben gestuurd. Deze ruimte kijkt ook uit op
het podium beneden. Nog wel dezelfde enthousiaste
uitbaters met hun rode muntjes. Adres is Merk 1 (ingang
Begine) aan het centrale pleintje in Workum. De band is
geboekt, kortom feest!!!!!!

_________________________________________________________________________________________

EEN VRAAG VAN TWEE FOTOGRAFEN!
We kregen de vraag binnen van Jessica Verspuy en Rik Denekamp of
ze dit jaar foto’s mogen maken van de sfeer, de koppen, de
momenten van het evenement. Hun vraag is als volgt:
‘Om voldoende goede foto’s te kunnen maken is het belangrijk dat wij
ons vrij kunnen bewegen en niet worden gezien als een toerist met een
camera. Hiervoor is het belangrijk dat de deelnemers weten wat de
bedoeling is en wij herkenbaar rondlopen en ook als het mogelijk is
om een keer ergens aan boord te kunnen stappen voor een goede foto.’
Het uiteindelijke doel is om expositie te gaan houden van het
evenement. Meer informatie over de foto’s die ze maken is te vinden
op: www.rikdenekamp.nl. Mocht je hier niet van gediend zijn kun je
dat het beste ter plekke aan ze aangeven of stuur een email naar
ons: info@zeilvracht.nl.
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ZO VADER, ZO ZOON..
De wind door de haren. De blik van nature verbonden met het water. Al 25 jaar lang zeilt
Arno van Aartrijk de Beurtveer op de “Waterman” en de laatste 2 jaar vaart Chris (14
jaar) mee als één van de bemanningsleden. Met een grote lach verteld Chris dat zijn
grote wens is later zelf de Beurtveer te mogen varen als schipper, ‘Maar dan moet Arno
wel met mij mee varen als bemanning hoor!’
In de roef aan tafel met de mannen verteld Arno dat de Beurtveer zo leuk is omdat je tijdens
deze wedstrijd kunt spelen met je schip, je kijkt wat je eruit kunt halen met de bemanning die
je aan boord hebt samen met alle elementen die meespelen.
Na een paar dagen is Arno standaard zijn stem kwijt, als dit genoemd wordt is er de
herkenning bij iedereen. En dan ben ik zijn tolk verteld Chris naast dat ik ieder jaar de
hulploper ben. En dat levert meteen een volgende anekdote op: Eénmaal stonden zowel Arno
als Chris op de kant, Arno riep tegen loper Chris: ‘Springen!’ Waarop Chris over een lengte van
2 meter sprong, hij kon nog net de reling pakken en werd door de bemanning aan boord
gehesen. De “Waterman” draait weg om de haven te verlaten en Arno stapt rustig aan boord bij
de kont die vlak langs de kant ging..
‘Zo doet de Beurtveer vele havens van het IJsselmeer/Markermeer aan, maar Urk daar heb ik
echt wat mee.’, verteld Arno. ‘Er gaat geen jaar voorbij of we beleven er wel iets.’ Zo is er eens
bijna een tros vergeten maar ook een basaltblok opgetakeld aan het anker nadat deze hun
redding was voordat ze per abuis in de jachthaven aanlegden door de harde wind. Maar ook de
haven van Hoorn kan een zware dobber zijn: ‘Één keer hebben wij er vier uur over gedaan om
de haven uit te komen, gelukkig kennen we ook de vliegende start.’
Chris geeft aan: ‘Naast al dat harde werken is het ook gewoon erg gezellig aan boord van de
Waterman en zijn de tosti’s en peertjes van kok Ferry alleen al om naar uit te kijken.’
Tot slot stelt Chris zichzelf en Arno de vraag: Op welk schip zou je de Beurtveer willen zeilen
als dat niet de Waterman zou zijn. Waarop Arno de “La Boheme” zegt en Chris de 1-mast
“Avontuur”. Die kent hij al zo lang en zijn grote nicht vaart daarop.
Dat het maar duidelijk is, het zeilen zit de familie in het bloed.
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STRONTWEEK PROGRAMMA 2016
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INSCHRIJVINGEN 2016
Tot dusver hebben de volgende mensen zich ingeschreven;
Strontrace: Lichte klasse
1. Verwisseling met Bas Krom
2. Vriendschap met Martijn Ras
3. Rust na arbeid met Jeroen Weijts
4. Dankbaarheid met Sjoerd Hobma
5. Engelina Smeltekop met Rinze Pieter Herrema
6. Hoop op zegen (Klavertje) met Chris van de Berg
7. Nooit Volmakt met Rob Ligtenberg
Strontrace: Zware klasse
1. Willem Jacob met Tsjerk Hesling Hoekstra
2. Anna Mijntje met Patric Booi
3. Karin met Bob Bramsom
Dubbele stronttocht (geen penning)
Beurtveer
1. Deinemeid met Jorrit Jouwsma
2. Lutgerdina met Mark Muller
3. Avontuur (2-mast) met Wamme van der Kuip
4. Overwinning met Joost Martijn
5. Dankbaarheid met Dirk Bruin
6. Wending met Jodi Apeldoorn
7. Hendrika met Wietse van Lingen
8. Ouderzorg met Axel Schäfer
9. Gulden belofte met Bertil Vermeulen
10. Nicolaas Mulerius met N.t.b.
11. Waterman met Arno van Aartrijk
12. Waterwolf met Jelte Toxopeus
13. Avontuur (1-mast) met Tom Lamsma
14. Elizabeth met Jan Dekker
Sta je hier nog niet bij? Meld je aan, het kan nog!!
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,
Gerrit-Jan de Vos
wedstrijden@zeilvracht.nl
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ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR EN WEDSTRIJDLEIDER VERENIGING ZEILVRACHT
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COLOFON
REDACTIE:
Het insturen van kopij:
Inleverdatum kopij:

Ingeborg van der Cingel & Renée van Hasselt
info@zeilvracht.nl
14 November 2016 (Vrachtbrief 81)

LIDMAATSCHAP

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

BESTUUR VERENIGING ZEILVRACHT
Laurens Sinaasappel
voorzitter
Renée van Hasselt
algemeen secretariaat, website
Finy Teitsma
penningmeester
Gerrit-Jan de Vos
wedstrijdsecretariaat
Ingeborg van der Cingel
Ton Krom

06 - 21 50 63 36
06 - 20 40 52 86
06 - 20 89 80 07
06 - 37 33 62 99
wedstrijden@zeilvracht.nl
PR, sociale media, website
06 - 10 95 38 45
jongerenproject, hand- en spandiensten 06 - 13 24 13 12

WEDSTRIJDDATA
43e editie:
44e editie:

17 t/m 21 Okt. 2016
23 t/m 27 Okt. 2017

SOCIALE MEDIA

www.zeilvracht.nl

www.facebook.com/VerenigingZeilvracht

@beurt_stront
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Afzender:
Vereniging Zeilvracht
Oosterhavenstraat 92
1601 KX Enkhuizen V

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

