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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Verder in deze vrachtbrief alle uitslagen
nog een keer en een leuk verslag van de
ontmaagding van de Bontekoe als beurtveer
schip.
Ook komt er een vacature beschikbaar
binnen het bestuur als algemeen
bestuurslid dus denk even na of je daar zin
in hebt of iemand anders kan motiveren.

Dag allemaal,
Buiten is heel Nederland ontregeld
vanwege een pak sneeuw en de schepen in
de havens hebben een hogere Anton Pieck
dan nautische waarde. Maar toch zijn we
alweer bezig met de nieuwe editie van 2018.
Het is alweer bijna twee maanden geleden
dat we een zeer succesvolle Strontrace en
Beurtveer hebben afgesloten.
Wij van het bestuur zijn erg blij met alle
positieve reacties die we van alle
deelnemers hebben mogen ontvangen.
Maar ook de kritiek nemen we natuurlijk
ter harte. Ondanks het lage aantal
deelnemers bij de stront hadden we net
zoveel volgers als vorig jaar. Dus aan het
publiek ligt het niet. De extra toevoegingen,
kruiden van Weduwe Joustra voor de beurt
en de augurken voor de Stront werd ook
zeer positief ontvangen. We zijn aan het
bekijken of dat wel of geen vervolg moet
krijgen.
Tegelijkertijd is er nu al een werkgroepje
onder leiding van Ingeborg bezig om zowel
de Stront als Beurt deelname te promoten.
Op pagina 9 kun je daar meer over lezen.
We zijn in ieder geval op zoek naar ideeën
en beeldmateriaal om deze werkgroep te
voeden dus voel je vrij om je bijdrage hier
aan te doneren.

In 2018 vieren we ons 45 jarig jubileum dat
willen we niet geheel ongemerkt voorbij
laten gaan. Concrete ideeën hebben we
(nog) niet maar wij staan hier wel open
voor. Dus laat wat van je horen.
Pieter Apeldoorn wil graag in 2018 weer
wedstrijdleider zijn en daar zijn wij als
bestuur ook erg blij mee.
En puntje van zorg is de overlast die de
buurt rond de haven van Workum van de
deelnemers en bezoekers van de
Strontweek ondervind. Dus wij willen
iedereen verzoeken om graag alleen daar te
parkeren waar dat toegestaan is. En ook de
schippers erop wijzen dat ook een
verantwoordelijkheid bij hun daarin ligt.
Verder rest mij niets om iedereen fijne
Feestdagen toe te wensen en een
zeilvriendelijk 2018. Maar niet nadat je
deze vrachtbrief gelezen hebt. We hebben
er met zijn allen weer een hoop tijd en
aandacht aan besteed.
Tot ziens op de ALV in Enkhuizen op 7
maart.
Komt allen dan kunnen we weer eensgezind
naar het volgende evenement.
Laurens Sinaasappel
Voorzitter Zeilvracht
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REGLEMENTSWIJZIGINGSVOORSTELLEN
Ook de afgelopen keer is weer gebleken dat de reglementen doorlopend aangepast en
verbeterd kunnen worden.
Van uit het bestuur hebben we een paar voorstellen voor wijzigingen maar we kunnen ons
voorstellen dat jullie ook voorstellen willen indienen.
Voorstellen kunnen worden gemaild aan het bestuur/wedstrijdsecretariaat
wedstrijden@zeilvracht.nl waarna ze worden voorgelegd aan de reglementencie's, zoals we die
tijdens de laatste schippersvergadering hebben samengesteld. De voorstellen zullen met een
advies van de commissie worden ingebracht in de ALV van 7 maart a.s.
Overeenkomstig het huishoudelijk regelement kunnen de voorstellen tot uiterlijk donderdag 1
februari worden ingestuurd.
Ook voorstellen om de wedstrijden (oefeningen onder zeil) nog aantrekkelijker te maken zien
we graag tegemoet. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan vervoer van extra vracht, creatieve
opdrachten, andere routes, andere en/of extra havens of wat niet al meer... Meedenken stellen
we op prijs en creatieve ideeën zeker !

INSCHRIJVINGEN 2018
Inschrijven? Het kan al weer!
De inschrijving voor 2018 (22-25 oktober) 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,-!
Met vriendelijke groet,
Gerrit-Jan de Vos
wedstrijden@zeilvracht.nl

ALV 2018
Dit jaar zal de ALV op 7 Maart plaatsvinden te Enkhuizen. Meer informatie ontvangen jullie
binnenkort op de email.
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UITSLAG BEURTVEER 2017
1
2

Overwinning
Welvaart

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Joost Martijn
Chris Prins
Wietze van
Lingen
Jorrit Jouwsma
Jitse de Vries
Evelien Prins
Daan Visser
Wamme vd Kuip
Niels Lassing
Tom Lamsma
Jodi Apeldoorn

15
16
17
18

Sjoerd de Jong
Mark Muller
Bertil Vermeulen
Maurits
Minnaard
Remy de Boer
Arno v Aartrijk
Gerrit Boonen

Hendrika
Deinemeid
Nicolaas Mulerius
Hollandia
Risico
Avontuur (2 Mast)
Bontekoe
Avontuur (1 Mast)
Wending
Avontuur (1/2
12 Mast)
13 Lutgerdina
14 Gulden Belofte
Eendracht
Pallieter
Waterman
Moeke Zorn

1e prijs

E

25:51:00

00:00

E

26:47:00

00:00

E

27:18:00

00:00

E
T
T
E
E
T
T
T

28:44:00
29:16:00
29:50:00
30:33:00
31:54:00
33:40:00
41:57:00
44:19:00

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

E

46:25:00

00:00

E
E

49:32:00
50:23:00

00:00
00:00

T

37:06:00

00:01

T
E
T

36:46:00
33:07:00
DNF

00:20
00:37
00:00

Brijlepel

Brijlepels en penningen beschikbaar gesteld door het zeilvaartcollege Workum.
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ANDERE PRIJZEN VAN HET BEURTVEER
Klaske en Johnnie wisselbeker
1e in Workum zonder motorminuten
Aangeboden door Restaurant Seeburgh



Overwinning, Joost Martijn

Het beste journaal en de schrijver
Prijs: boek “Tussen hemel en horizon” en een pen



Avontuur (1 Mast)

Traditionele navigatie
Wisseltrofee een Kompas
Aangeboden door Vereniging Zeilvracht



Nicolaas Mulerius, Jitze de Vries

Snelst door havengebieden
Wisseltroffee een Bel
Aangeboden door de BBZ



Hendrika, Wietze van Lingen

Creatieve opdracht “Scheepsbrouwerij het veertje”
“Scheepskist” beschikbaar gesteld door WED. S. JOUSTRA & ZN. SNEEK


De Waterman
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UITSLAG STRONTRACE 2017
Zware klasse (Brijlepel en Penning)
1.)
Willem Jacob (Tsjerk Hesling Hoekstra)

74:11

F (Fietsklasse)
1.)
Bullet, Ellert Booise
(Boek “Waarom Zeelui niet zwemmen”)

32:30

Lichte Klasse
1.)
Verwisseling
(Bas Krom)
2.)
Nooit Volmaakt (Rob Ligtenberg)
3.)
Vriendschap
(Bernard v Hemert)
4.)
Vier Gebroeders (Eelke Halbertsma)
5.)
Nynke (Richard Willart)
6.)
Nijverheid (Eelke Boersma)

40:13
44:09
46:15
47:56
48:55
70:27

1e prijs
Brijlepel
(De brijlepels zijn beschikbaar gesteld door het zeilvaart college Workum)

Gemaakt door Leo Reints
Meer foto's op https://www.flickr.com/photos/70972771@N07/sets/72157688323448294/
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ANDERE PRIJZEN VAN DE STRONTRACE

Het beste journaal en de schrijver
Prijs: boek ‘Tussen hemel en horizon’ en pen



Verwisseling

Snelst door Amsterdam
Boek Amsterdam



Verwisseling

Gemaakt door Leo Reints
Meer foto's op https://www.flickr.com/photos/70972771@N07/sets/72157688323448294/
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BONTEKOE OP AVONTUUR

Het legendarische jaar 2017. Eindelijk brak ie aan. Het jaar waarop we na jaren van
voorbereiding de Beurtveer onveilig zouden gaan maken met onze Bontekoe. Ons team was al
maanden compleet: een stevig voordek, stabiel middendek, scherp achterdek en een warm
benedendek. We'd never been more ready! Toch gooiden we pas als laatste beurtschip de
trossen los omdat zowel de schippers als de maten die morgen helaas nog naar een crematie
moesten. De achtergebleven en door de wol geverfde crew wist gelukkig van wanten waardoor
het schip rap paraat stond zodra iedereen aan boord was.
Nadat we Workum uitgezwaaid hadden was er in de roef korte weifel over de route. Werd
het Medemblik? Lemmer? Of toch eerst Enkhuizen? We besloten op safe te spelen en als eerst
richting Hoorn te koersen zodat we deze 'veilig' met weinig wind aan konden doen. En dat
hebben we geweten. Zo soepeltjes als dat ging, je had er bij moeten zijn! We zeilden gestaag de
haven binnen en meerden lieflijk aan, draaiden het schip over de boeg en lieten een jaaglijntje
afspannen ter hoogte van het Oostereiland. Actie! Met Renée aan het roer en een
instruerende Niels vanaf het roefdak gaven we niet alleen het toegestroomde publiek maar ook
onszelf het nakijken. Voor we het wisten lieten we Hoorn achter ons en koersten we richting
het gure Blocq. Volendam lonkte onderweg maar een spontane zuidooster wind deed ons
besluiten om het piepkleine haventje te bewaren voor de volgende dag, gevolgd door Urk,
Medemblik en Lemmer, om woensdagmorgen 25/10 met een mooie zuidwester 6 Workum
weer binnen te zeilen.
Achteraf bezien zijn we allemaal nogal conservatief en zelfs een beetje te pessimistisch geweest
over wat ons schip wel en niet kan. Het beestje heeft bewezen meer in z'n mars te hebben dan
we van tevoren ooit hadden durven hopen. Natuurlijk is het rete-spannend om voor de eerste
keer met een relatief onbekend schip en kersvers team een haven aan te doen. Iedereen stond
dan ook op scherp. Telkens weer. En dat wierp zijn vruchten af: bijzonder soepel en tamelijk
volgens plan streepten we haven na haven af in het logboek. Onderwijl was er aan boord geen
onvertogen woord te bekennen. Elk teamlid deed zijn stinkende best om samen de beste
prestatie neer te zetten. Misschien was dat wel het allermooiste aan de hele race; het samen
zeilen en het teamgevoel. Of toch de geweldige afterparty die maar liefst 2 dagen duurde? ;)
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GEZOCHT/ GEVRAAGD
HOE KUNNEN WE DE STRONTRACE EN HET
BEURTVEER MEER OP DE KAART ZETTEN ?
Om de Strontrace en Het Beurtveer
komende jaar nog beter op de kaart te
zetten en meer bekendheid te geven
hebben we jou nodig. Graag willen we de
input van jullie, de deelnemers. Heb je
ideeën, heb je zin om actief mee te denken
en erover mee te praten? Mail dan naar
info@zeilvracht.nl t.a.v. Ingeborg van der
Cingel.
Dit voor 18 december 2017.
De werkgroepen voor de Strontrace en voor
Het Beurtveer hebben als doel om ideeën
samen te brengen en om samen naar de
toekomst te kijken en om plannen te
smeden om de wedstrijden meer op de
kaart te zetten.
Wil je niet deelnemen aan deze werkgroep
maar heb je wel ideeën? Ook deze zijn zeer
welkom.Mail deze ook naar
info@zeilvracht.nl t.a.v. Ingeborg van der
Cingel.
De werkgroep zal spoedig bijeen komen
zodat tijdens de ledenvergadering in maart
al een terugkoppeling gedaan kan worden.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Het duurt nog eventjes, maar ook voor
volgend jaar zijn we opzoek naar
vrijwilligers van 22 tot 25 oktober. Voor
meer informatie kijk op onze website:
http://zeilvracht.nl/vrijwilligers-gezochtvoor-op-het-wedstrijdschip/
OPENSTAANDE VACATURE VOOR ALGEMEEN LID
Wij zijn nog op zoek naar een algemeen lid
in 2018 voor het bestuur van Zeilvracht.
Vind je het leuk om een steentje bij te
dragen aan het organiseren van de
strontrace en het beurtveer dan zijn we op
zoek naar jou. Voor meer vragen kun je
altijd contact opnemen met ons via
info@zeilvracht.nl of bel Laurens: 06-21 50
63 36

OPZOEK NAAR BEELDMATERIAAL
Om van het evenement een mooie
promotiefilm te kunnen maken zijn wij op
zoek naar hoge kwaliteit filmmateriaal van
schepen die aan Het Beurtveer of aan De
Strontrace hebben deelgenomen. Wanneer
je dit hebt en ter beschikking wilt stellen
neem dan contact op met info@zeilvracht.nl
t.a.v. Ingeborg van der Cingel.
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ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR EN WEDSTRIJDLEIDER VERENIGING ZEILVRACHT
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COLOFON
REDACTIE:
Het insturen van kopij:
Inleverdatum kopij:

Renée van Hasselt
info@zeilvracht.nl
1 februari 2017 (Vrachtbrief 85)

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

WEDSTRIJDDATA
44e editie:

22 t/m 25 Okt. 2018

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

