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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
 

  
 
 
Dag allemaal, 
 
Medio december alle schepen liggen onder 
hun winterkleedje en nu ook nog onder een 
pak sneeuw. 
Overal snorren houtkacheltjes (of diesel) 
en over zeilen wordt meer gedroomd dan 
beoefend. 
 
Met weemoed denk ik weer terug aan 
afgelopen seizoen en vooral het Beurtveer 
en de Strontrace. Het was weer een mooie 
week en bij deze wil ik nog alle vrijwilligers, 
sponsoren, commissieleden, bestuursleden 
en deelnemers bedanken voor het, 
wederom, creëren van een geweldige week.  
 
Natuurlijk ging niet alles fantastisch en daar 
hebben we binnen het bestuur al weer 
uitgebreid over geëvalueerd en ook onze 
lering uit getrokken.  
 
Maar het feit dat er een paar honderd 
man/vrouw bij de start op de dijk stonden 
en 7.400 bezoekers de track en trace meer 
dan 23.000 keer bezocht hebben geeft 
wederom een zeer positieve indruk. 
(Met dank aan Henk de Keijzer voorzitter 
van Stichting Zeilvaart Warmond). 
 
In februari trekt het bestuur zich weer 
terug voor de jaarlijkse heisessie waar we 
de plannen voor het komend jaar gaan 
voorbereiden en uitwerken.  

Alle reglementen commissies zijn 
ondertussen ook al weer aan de slag 
gegaan. Dus mocht je nog reglementen 
wijzigingen willen aanbrengen, dan is dit nu 
wel het moment die in te dienen. 
 
Op dit moment staat de Algemene Leden 
Vergadering gepland op dinsdag 12 
maart. Hoewel we de vergadering  zeker in 
Friesland  houden is de precieze locatie nog 
niet bekend. Daar komt zeer binnenkort 
meer duidelijkheid over. 
 
Ook wil ik graag een verzoek aan de leden 
voorleggen om rond te kijken naar nieuwe 
bestuursleden die het ook leuk vinden om 
tijdens de wedstrijdweek het 
wedstrijdschip te bemannen. Dit ook omdat 
er wat mutaties op stapel staan. 
  
Verder vind je In deze vrachtbrief alle info 
over de komende vergadering en 
ontwikkelingen van onze vereniging .  
Het is wederom het resultaat van de noeste 
arbeid van ons gehele bestuur.  
Doe ons dus een groot plezier en lees hem.  
 
Laurens 
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GEZOCHT/ GEVRAAGD 
 
Wijzigingsvoorstellen reglementen 
Ook dit jaar staan de leden van de 
reglementencommissies weer te 
trappelen om al jullie goede voorstellen 
te beoordelen. Voorstellen kunnen 
worden ingediend tot 1 februari 2019 
bij het bestuur via 
wedstrijden@zeilvracht.nl Deze stuurt 
ze door naar de betreffende commissie 
en zorgt ook voor terugkoppeling van de 
beoordeling van de commissie. Dus heb 
je iets waarvan je zegt; dat zou best 
anders of beter kunnen, klim in de pen 
en laat het weten! 
 
Journaals / Logboeken 
Dit jaar willen we ook de journaals / 
logboeken gaan herzien. De layout en de 
gevraagde informatie is al jaren 
hetzelfde en misschien wel aan een 
goede revisie toe. Heb je hier ideeën 
over laat het ons dan weten en stuur ze 
naar wedstrijden@zeilvracht.nl We 
gaan ze bekijken en nemen contact met 
je op voor uitleg en of verdieping als dat 
nodig mocht zijn.  
 
 
OP ZOEK 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. 
 
 
 
 
 
 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT  
Het duurt nog eventjes, maar ook voor 
volgend jaar zijn we opzoek naar 
vrijwilligers van 21 tot 25 oktober. Voor 
meer informatie kijk op onze website:  
http://zeilvracht.nl/vrijwilligers-gezocht-
voor-op-het-wedstrijdschip/  
 
Opzoek naar bestuursleden 
Komend jaar zullen er 2 mensen aftreden 
en daarom zijn we op zoek naar 
enthousiaste bestuursleden! We zoeken 
iemand voor de PR en een algemeen lid. 
Heb je interesse? Stuur dan een email naar 
info@zeilvracht.nl of bel naar 06-20405286 
 
 
 

mailto:wedstrijden@zeilvracht.nl
mailto:wedstrijden@zeilvracht.nl
mailto:info@zeilvracht.nl
http://zeilvracht.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-op-het-wedstrijdschip/
http://zeilvracht.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-op-het-wedstrijdschip/
mailto:info@zeilvracht.nl
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INSCHRIJVINGEN 2019 
 
De inschrijving voor 2019 (21-25 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,-! Ingeschreven 
deelnemers van 2018 zijn te vinden op :http://zeilvracht.nl/beurtveer-strontrace/deelnemers 
 
Strontrace: Lichte klasse 
 
Strontrace: Zware klasse  
 
Beurtveer 

 Wilhelmina met Robert Demage 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerrit-Jan de Vos  
wedstrijden@zeilvracht.nl 
 
 

 
 
 

mailto:wedstrijden@zeilvracht.nl
http://zeilvracht.nl/beurtveer-strontrace/deelnemers
mailto:wedstrijden@zeilvracht.nl
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HOE IS HET OM TELEFOONDIENST TE DRAAIEN OP DE TROMP? 
UKA DIJKSTRA VERTELD… 
 
 
Groet vanuit het wedstrijdschip “Tromp” 
 
“Graag wil ik mee op de Maria als halfje, wil jij mijn telefoondienst overnemen”. Dit was de 
korte mail van Marga Swaans, mijn fietsmaatje vanuit Leiden. Omdat mijn man en ik al lange 
tijd in de herfstvakantie de Strontrace en de Beurtveer volgen en genieten van alle gezelligheid 
in de haven van Workum, leek mij dat goed te doen. 
En zo werd ik door Renée in geroosterd voor 3 ochtenden van 4 uur.  
Bij het melden in het wedstrijdschip “Tromp” bleek de stemming al gauw zo te zijn als 
verwacht. Een geoliede machine, met voor allemaal een duidelijke taak. Twee telefoons, een 
voor het noteren van de tijd, de havens en de naam van het schip. En een voor calamiteiten. De 
kachel brandde en voor de inwendige mens werd gezorgd. 
Toch was het wel even wennen. Hoewel de haven er dinsdagmorgen vredig en leeg bij lag, 
bleek in het wedstrijdschip de rust niet te zijn weer gekeerd. Persberichten moesten eruit, 
foto’s verstuurd, slapers ontbijten en de kachel op tijd van hout voorzien…  
Gelukkig mocht een laptop blijven staan waar de positie van de schepen via T @T te volgen 
was.  
Samen met een papiertje waar alle schepen op stonden met de naam van de schipper er achter 
vormde de laptop een stevige basis aan informatie. Wel nodig bleek mij al snel, want de 
telefoontjes volgden elkaar op. En het geluid van de wind vervormde de stemmen. 
“Het is hard werken daar buiten”. Starend op het scherm begon ik flink mee te leven. ” Lemmer 
hoe kom je daar weer uit” ? Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Volendam, Urk, Lelystad: op het 
scherm zag ik de bootjes verschuiven, zoals ik al jaren heb gezien. Lekker zittend in het 
kroegschip.  
Maar nu beleefde ik het anders. Kleine bootjes werden grote schepen. Met hard en 
geconcentreerd werkende bemanningen. In aanwakkerende NW wind op weg naar de 
volgende haven. Ik was blij als er gebeld werd dat het weer gelukt was veilig aan te meren en 
de loper op pad was. Dat was nog wel even een dingetje. Welke tijd geldt er eigenlijk. De tijd dat 
de loper van boord gaat of de tijd dat de loper aan boord stapt? 
Uiteindelijk kwamen alle boten weer veilig terug in Workum. Dat verbaasde mijn 
doorgewinterde medeteamgenoten niet. Maar zelf was ik wel flink onder de indruk.  
Voor de donderdagmorgen kreeg ik vrij af, of nee toch niet: ”wil je nog even jureren, de 
hoeden?”. 
“Wat een ongein” dacht ik. Het was een onderdeel dat mij als waltoerist al die jaren ontgaan 
was. Maar ik schatte het verkeerd in. Het werd mij al gauw duidelijk dat het een belangrijk 
onderdeel was en dat het de stemming aan boord er in houdt. Gezamenlijk wat doen voor de 
schipper. 
Alle hoeden waren gemaakt met veel zorg en respect voor de prestaties van de schippers. Hun 
focus, respect voor hun kunde, overwicht en bijdragen aan de sfeer aan boord. De teamgeest 
bleek overal fantastisch. 
Gehavende fenders waren veranderd in kunstig in elkaar gezette vissen, hoeden waar de hele 
belevenis van de tocht in verwerkt was. Soms was het materiaal van tevoren bedacht, maar al 
snel aangevuld met spullen die aan boord te vinden waren. Of nog even snel tijdens het rusten 
in A’dam ingekocht. Nog mooier waren de achtergrond verhalen die er bij verteld werden.  
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Samen met Cornelie was het genieten van het herbeleven van wat er op de schepen was 
voorgevallen. Strandingen bijna of helemaal, stinkend visnet in de schroef, tros geknapt op het 
juiste moment, deel anker verspeeld, kusje van een andere klipper, versplinterde 
boegspriet…,dat alles verbeeld in een prachtige muts of hoed.  
Zoals een vilten muts waarop met liefde de gezeilde route was geborduurd. Een zelfs een 
gevoerd met de kleur van het schip: Deinemeid blauw, hoeden kunstig geknoopt, of met een 
popperie van vrolijke eendjes met een duidelijke bak- en stuurboordzijde. Uiteindelijk moesten 
wij kiezen. 
 
Het werd de hoed van ‘’de Bontekoe’’. De fraai verlichte hoed was gemaakt in de tijd dat 
duikers het laatste restje van een net uit de schroef moesten halen. Een net bewerkt met visolie 
om de Wolhandkrab te lokken. En terwijl de stank van de netten het ruim vulde en de vissen 
door het ruim sprongen werd door een deel van de bemanning deze gebeurtenis creatief 
vertaald in een van de vrolijkste hoeden, die de schipper deed stralen.  
Stralen gold zeker ook voor de schipper van de “Alida’’ die met het bestuur en vrijwilligers van 
het Skûtsjemuseum voer. Hij had een passend gevouwen hoed van zeildoek, in evenwicht 
gehouden door de splinter van zijn boegspriet, passend in de stijl van zijn kiel met 
klootknopen. Zijn presentatie werd ondersteund met een limerick. Vol verve voorgedragen 
door de makers. 
 
Tot slot de hoed van de bemanning van de ” Lutgerdina”. Als ervaringsdeskundigen in het 
maken van hulpmiddelen maakten zij een zelfzoekend kompas, stevig vastgezet op een basis 
van de Leeuwarder Courant en een verknipte IJselmeerkaart. Als steuntje voor het brein van de 
schipper als ook hij het even niet meer wist hoe hij in de wirwar van lichtjes de smalle 
havenkom binnen wilde varen. 
Havens waar de bemanning van droomde. Over cocaïne in de haven van Urk, palingsound in 
Volendam, Duitsers in Lemmer, Uit in Amsterdam, maar nee het werd op naar de finish in 
Workum. 
 
Zij sloten af met een mooi verhaal over hun schip de “ Lutgerdina” en de wens voor de schipper 
dat hij met deze hoed en zijn schip overal de havens van zijn dromen zal weten te vinden. 
Volgend jaar is de opdracht rokjes. Ik moet er niet aan denken. Van mij krijgen alle schippers 
en bemanning het elfstedenkruisje. 
 
Uka Dijkstra Stam (reserve telefoniste Beurtveer 2018) 
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UITSLAG STRONTRACE 2018  
 
Zware klasse  
1.) Willem Jacob (Tsjerk H. Hoekstra) 52:34  
2.) Vooruitgang (Johan Wijker) 68:38  
3.) Anna Mijntje (Patric Booi) 70:45  
4.) Maria (Ton Krom) 68:55  
 
Maria : als laatste geklasseerd i.v.m. gebruik van de motor  
 
Lichte Klasse  
1.) Verwisseling (Bas Krom) 38:37  
2.) Geertje Rosa (Jasper Kleine) 43:38  
3.) Nooit Volmaakt (Rob Ligtenberg) 45:38  
4.) Eenvoud (Remy de Boer) 47:02  
5.) Vier Gebroeders (Eelke Halbertsma) 48:04  
6.) Vriendschap (Peter vd Schaaf) 50:33  
7.) Jonge Durk (Willem Plet) 52:55  
8.) Westenwind (Daan vd Meer) 51:20  
9.) 6 Gebroeders (Marten Visser) 43:22  
 
Jonge Durk : 4 uur straftijd i.v.m. niet gebruiken jachtengat Lelystad  
Westenwind en 6 Gebroeders : Als laatste geklasseerd i.v.m. gebruik van de motor  
 
1e prijs Brijlepel  
(De brijlepels zijn beschikbaar gesteld door het zeilvaart college Workum)  
 
Journaalprijs  
 
Prijs: Bosatlas van de wadden / pen voor de schrijver  
Schip: De 4 Gebroeders  
 
Snelst door Amsterdam  
Prijs: Bosatlas Amsterdam  
Schip: Verwisseling, Bas Krom  
 
Lichte Klasse (Tijd in Minuten)  
1. Verwisseling (Bas Krom) 87  
2. Geertje Rosa (Jasper Kleine) 101  
3. De Jonge Durk (Willem Plet) 111  
4. 6 Gebroeders (Marten Visser) 115  
5. Eenvoud (Remy de Boer) 117  
6. 4 Gebroeders (Eelke Halbertsma) 117  
7. Vriendschap (Peter vd Schaaf) 118  
8. Westenwind (Daan vd Meer) 132  
9. Nooit Volmaakt (Rob Ligtenberg) 140  
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 UITSLAG BEURTVEER 2018  
 

 
 
1e prijs Brijlepel  
 
Het beste journaal en de schrijver  
Prijs: Bosatlas en pen  
➔ _Avontuur (2 Mast), Schrijver ?  
 
Traditionele navigatie  
Wisseltroffee een Kompas en 1810 kaart  
Aangeboden door Vereniging Zeilvracht  
➔ _Hollandia, Evelien Prins  
 
 
Snelst door havengebieden  
Overwinning, Joost Martijn  
Wisseltrofee een Bel  
Aangeboden door de BBZ 
zie tabel van de tijden van de havengebieden op de volgende pagina 
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Snelste zeiler (tussen de havens)  
Boek de Jonge Jan  
Overwinning, Joost Martijn  
 

 
 
Creatieve opdracht “Hoofddeksels door de eeuwen heen”  
Boek Klassiek zeemanschap in de praktijk 
1e prijs : Bontekoe  
2e prijs : Alida  
3e prijs : Lutgerdina 
 
Klik hieronder voor het overzicht van de haventijden: 
http://zeilvracht.nl/wp-
content/uploads/2018/10/2018_Beurtveer_Overzicht_Tijden_V03-1.pdf 

http://zeilvracht.nl/wp-content/uploads/2018/10/2018_Beurtveer_Overzicht_Tijden_V03-1.pdf
http://zeilvracht.nl/wp-content/uploads/2018/10/2018_Beurtveer_Overzicht_Tijden_V03-1.pdf
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COLOFON 
 
 
REDACTIE:   Renée van Hasselt 
Het insturen van kopij:  info@zeilvracht.nl  
Inleverdatum kopij:   1 februari 2019 (Vrachtbrief 91) 
 
 
LIDMAATSCHAP  € 25 per jaar  
  NL68 RABO 0103593861 
  t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart 

 penningmeester@zeilvracht.nl  
 
 
BESTUUR VERENIGING ZEILVRACHT 
Laurens Sinaasappel  voorzitter      06   - 21 50 63 36 
Renée van Hasselt algemeen secretariaat, website  06   - 20 40 52 86 
Finy Teitsma penningmeester     06   - 20 89 80 07 
Gerrit-Jan de Vos wedstrijdsecretariaat    06  -  37 33 62 99 
              wedstrijden@zeilvracht.nl 
Ingeborg van der Cingel PR, sociale media, website   06  -  10 95 38 45 
Jantien Milders-Lubbert Hand- en spandiensten   06  -  23 23 68 38 
Jelte Toxopeus Hand- en spandiensten   06  -  55 97 15 21 
 
 
WEDSTRIJDDATA 
46e editie:    21 t/m 25 Okt. 2019 
 
 
SOCIALE MEDIA 
 

  

 www.zeilvracht.nl 

  www.facebook.com/VerenigingZeilvracht 

 

 
 @beurt_stront 

 
 
 
 

mailto:info@zeilvracht.nl
mailto:penningmeester@zeilvracht.nl
http://www.zeilvracht.nl/
http://www.facebook.com/VerenigingZeilvracht
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 Geef svp je (vernieuwde) e-mailadres door aan info@zeilvracht.nl 
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