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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
Het oprotbuffet is voor iedereen
toegankelijk en kaarten zijn te bestellen via
oprotbuffet@gmail.com. Voor meer info zie
http://zeilvracht.nl/nieuw-oprotbuffet-enfeest/ en verderop in deze Vrachtbrief.
De inschrijvingen houden dit jaar niet over
7 voor de Strontrace en ca. 16 voor de
Beurtveer.

Dag allemaal,
Eind september nog maar een paar nachtjes
slapen en dan is het zover. Volgens mijn
dochter dan die over 2 weken jarig is. Maar
voor ons als bestuur en voor jullie als leden
en vooral de deelnemers nog maar 3 weken
en dan gaat alles weer van start.
Deze editie van de strontrace en beurtveer
heeft niet alle noviteiten die wij graag
gerealiseerd hadden gezien maar toch
hebben we de volgende zaken bereikt.
De beurtveer krijgt in Amsterdam de
kruiden voor Weduwe Joustra als
retourvracht mee.
De strontrace krijgt in Oude Wetering een
tafelzuur uit de regio mee als retourvracht.
Op zondagavond organiseren Lierelied,
Visserij, Strontrace en Beurtveer onder de
bezielende leiding van het Zeilvaartcollege
het “oprotbuffet”.

Gelukkig nog wel genoeg voor een echte
race maar voor volgend jaar kunnen er nog
heus wel wat deelnemers bij. Misschien
kunnen deelnemers dit jaar weer nieuwe
deelnemers inspireren….
Wij zijn er ieder geval klaar voor en hebben
er zin in. Het weer begint al aardig herfstig
te worden en af en toe waait de stront al
van de dijken…. Tijd om die naar Warmond
te brengen!
Daarnaast krijg ik met dit weer ook steeds
meer behoefte mijn keel te smeren met een
Joustra-tje en daar kan de “Beurt” zijn
steentje weer in bijdragen.
Afijn wij hebben er zin in, jullie ook lijkt me
dus tot ziens in Workum!
In deze vrachtbrief vind je alle info over de
komende strontweek en is wederom het
resultaat van de noeste arbeid van het
gehele bestuur.
Doe ons dus een groot plezier en lees hem.
Laurens

Dat zijn toch interessante toevoegingen op
ons al uitgebreide programma.
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INSCHRIJVINGEN 2017
Inschrijven? Het kan al weer!
De inschrijving voor 2017 is inmiddels al weer geopend.
Als je wilt inschrijven kan dat door het invullen van het inschrijfformulier en dit te mailen naar
wedstrijden@zeilvracht.nl
Het inschrijfformulier kun je vinden op de website maar kan op verzoek ook gemaild worden.
Je inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is voldaan, à €75,-!
Stand van inschrijvers tot nu toe;
Strontrace: Lichte klasse
1. Nijverheid met Eelke Boersma
2. De vier gebroeders met Eelke Halbertsma
3. De vriendschap met Bernhard van Hemert
4. Nynke met Richard Willart
5. Verwisseling met Bas Krom
6. Nooit Volmaakt met Rob Ligtenberg

Strontrace: zware klasse
1. Willem Jacob met Tsjerk Hesling Hoekstra
Beurtveer
1. Hendrika met Wietse van Lingen
2. Deinemeid met Jorrit Jouwsma
3. Lutgerdina met Mark Muller
4. Eendracht met Maurits Minnaard
5. Risico met Daan Visser
6. Bontekoe met Niels Lassing
7. Wending met Jodi Apeldoorn
8. Overwinning met Joost Martijn
9. Avontuur 2-mast met Wamme van der Kuip
10. Pallieter met Remy de Boer
11. Nicolaas Mulerius met Jitze de Vries
12. Gulden belofte met Bertil Vermeulen
13. Welvaart met Christiaan Prins
14. Moeke Zorn met Gerrit Boonen
15. Hollandia met Evelien Prins
16. Waterman met Arno van Aartrijk

Met vriendelijke groet,
Gerrit-Jan de Vos
wedstrijden@zeilvracht.nl
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We zijn nog opzoek naar mensen die het leuk vinden om in de periode van 22-27 oktober een
handje te helpen op het wedstrijdschip. Waar zoeken we allemaal mensen voor:
•

•
•

De telefoondienst (ochtend, middag, avond of nacht dienst). Dus telefoontjes beantwoorden
van de deelnemers die bellen! Het is altijd erg gezellig en je maakt zo de race op een hele
andere manier mee. Ook kun je je aanmelden met zijn tweeën! De telefoondiensten worden
altijd gedraaid met twee mensen en we zijn flexibel met tijden.
Social media, het schrijven van leuke verhalen over de race.
Op de donderdag (26 oktober) journaals na lezen

Waarnemers gezocht
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen waarnemen tijdens de races op locatie. Wat
wordt van je verwacht? Eigenlijk alles wat je kan waarnemen: Hebben de schepen de juiste
verlichting? Is er iets kapot gegaan? Maken ze een mooie haven manoeuvre? Heb je mooie foto’s
gemaakt? Passeren ze een brug? Wij zelf zitten op het wedstrijd schip alles te volgen via internet,
maar als waarnemer beschik je weer over andere info dan die wij hebben. Het is uiteraard niet de
bedoeling dat je er 4 dagen blijft staan. Maar mocht je in de buurt wonen of even gaan kijken dan
ontvangen we graag informatie van de schepen!
Waar zoeken we waarnemers?
Voor het beurtveer gaat het om de havens: Lemmer, Medemblik, Urk, Volendam, Blocq van Kuffeler
en Hoorn. En voor de Strontrace langs de route van de strontrace, van Amsterdam, Haarlem,
Warmond en weer terug. Een overzicht van welke ze bruggen ze passeren vind je
hier : Bruggenkaart strontrace
Voor meer informatie kun je bellen op 0620405286 of stuur een email naar info@zeilvracht.nl
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BIJ DURGERDAM VOOR ANKER? DAN KOMT PIET DEKKER MET ZIJN KOTTERTJE LANGS!
Vorig jaar was er al sprake van een retourvracht voor het beurtveer. Helaas was dat toen niet
te realiseren.
Nu is e.e.a. weer in de aanlegsteigers gezet en lijkt alles rond te zijn.
Dit jaar zorgt de bottelaar van de Beerenburg Weduwe Joustra voor een retourvracht vanuit
Durgerdam naar Workum.
De bottelaar heeft zijn kruiden laten bezorgen in Amsterdam en wil ze met de beurtschepen
CO2-vrij naar Workum laten verschepen.
Hoe e.e.a. in de detail geregeld wordt zal later duidelijk zijn en opgenomen worden in het
journaal.
In ieder geval moet er uitgekeken worden naar het onderstaande scheepje!
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OUDE TIJDEN HERLEVEN IN OUDE WETERING
Voor de editie van 2017 is voor de Strontrace een tussenstop in Oude Wetering toegevoegd aan
de wedstrijd. Er is gekozen voor Oude Wetering omdat daar redelijk veel ruimte is om te
manoeuvreren. Maar ook omdat het gebied rond Oude Wetering een rijke scheepvaarthistorie
kent. Zo was - in de tijd dat de Haarlemmermeer nog een meer was - Oude Wetering bij slecht
weer een belangrijke schuilhaven voor de zeilende vrachtschepen die naar Haarlem, Leiden en
Amsterdam voeren. Later werd de Wetering een belangrijke scheepvaartkanaal met een groot
aantal scheepswerven, zeilmakerijen, schipperscafés en bevoorradingswinkels. Rond 1925
begon er een vaste motorbootdienst op het traject Roelofarendsveen - Amsterdam - Rotterdam.
De vracht bestond hoofdzakelijk uit groenten en fruit van de Veense veiling en de
inleggerijproducten van lokale bedrijven. Kortom, een scheepvaarthistorisch interessant
gebied, waar de zeilschepen van de Strontrace 42 jaar achter elkaar zijn langs gevaren.
Daar komt dus nu verandering in: de schippers en hun bemanningen zoeken een geschikte plek
om aan te meren, laten het zeil zakken en gaan zonder de motor te starten voor de wal. Een
spectaculair gezicht, zeker als je bedenkt dat het grootste schip, de klipper Willem Jacob, een
lengte heeft van 33 meter over alles en een waterverplaatsing van 80 m3. Langs de kade
krijgen schepen een pot Veense augurken mee, die zij als retourvracht meenemen naar
Friesland.
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HET OPROTBUFFET 20 OKTOBER
Nog een kleine maand en dan is het zo ver! Dit jaar hebben is er een nieuw element toegevoegd
aan het evenement, namelijk het Oprotbuffet!
Opgave voor het buffet kan via oprotbuffet@gmail.com voor 16 oktober. Het buffet (een stevige
stamppot) kost 15,-, drankjes worden apart afgerekend. Voor het buffet moet vooraf worden
betaald, hoe je dat kunt doen ontvang je in je email nadat je je hebt opgegeven.
Het buffet begint om 18.30, en er kan rekening gehouden worden met vegetariërs. Het feest
erna begint om 20.30 en is gratis. De band Plunder zal het dak van de loods eraf spelen, en de
strontweek aftrappen. Na een gezellig feestje met alle verenigingen, rotten we weer op...om de
volgende dag echt op te rotten!
Iedereen is welkom, bemanning, vrienden van bemanning, publiek. Vol is wel vol...dus het zou
kunnen dat we op een gegeven moment nee moeten verkopen, wees er dus snel bij!
Het buffet en feest is een samenwerking van Stadscafé de Smidte en het Zeilvaartcollege. Het
zal plaatsvinden in de Groene Loods in de Blazerhaven.
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ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR EN WEDSTRIJD
WEDSTRIJDLEIDER VERENIGING ZEILVRACHT
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LIDMAATSCHAP

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

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

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
hand- en spandiensten 06 - 13 24 13 12
vrijwilligers, hand- en spandiensten
06 - 55 97 15 21

WEDSTRIJDDATA
44e editie:

23 t/m 27 Okt. 2017

SOCIALE MEDIA

www.zeilvracht.nl

www.facebook.com/VerenigingZeilvracht

@beurt_stront

Afzender:
Vereniging Zeilvracht
Oosterhavenstraat 92
1601 KX Enkhuizen V

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

