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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
 

  
 
Dag allemaal, 

 

Half februari en de hele dag in T-shirt aan dek 

gewerkt. Vorig jaar stonden we op de 

schaatsen en dit jaar lijkt het wel voorjaar. 

Enerzijds fijn want het schiet buiten wel 

lekker op maar anderzijds lijkt het seizoen nu 

wel heel snel dichterbij te komen. 

 

Maar eerst nog onze jaarlijkse ALV. Dit jaar 

op 12 maart in Lemmer bij “De Zeven 

Wolden” . 

 

Er valt een hoop te bespreken, natuurlijk het 

een en ander aan reglementen, maar vooral 

ook ons gedrag in de havens. En als we op een 

onbedoelde manier de kant of andere schepen 

raken…. Afgelopen jaar is er helaas weer her 

en der wat schade gevaren en hoewel dat in 

het algemeen met de gedupeerde netjes wordt 

opgelost bouwen we er toch weinig credits 

mee op. Enerzijds proberen we natuurlijk zo 

snel mogelijk de havens, bruggen en andere 

kunstwerken te passeren anderzijds zouden we 

misschien wat meer waardering moeten 

opbrengen voor de deelnemers die het 

beheerst, elegant ( en ook wat langzamer) en 

voorzichtiger doen. Niet elk schip is er voor 

gebouwd om binnen 10 minuten Urk in en uit 

te varen. Weet wel we kunnen de Strontrace 

en Beurtveer varen bij de gratie van de 

instanties die dit toestaan. En besef ook dat, 

hoewel deze oefening onder zeil voor ons het 

oude zeilambacht in stand houdt, dit voor vele 

gemeentes en instanties vooral niet belangrijk 

gevonden wordt. 

Tja en dan wat mijzelf betreft dit is mijn 

laatste voorwoord als voorzitter. Na 7 jaar stap 

ik uit het bestuur. Thuis willen ze me ook wat 

meer zien. Met veel plezier en toewijding heb 

ik me de afgelopen jaren voor de vereniging 

ingezet en gepoogd een positievere sfeer in 

zowel onze vereniging als met de andere 

verenigingen van de Strontweek te creëren. 

Persoonlijk ben ik redelijk tevreden over het 

resultaat. Hoewel er nog steeds plek is voor 

meer leden en deelnemers zit er wel weer 

groei in en de leden die ik spreek en zie zijn 

wel heel erg enthousiast. Ik vind het geweldig 

om te zien wat voor werk het bestuur elke keer 

weer verzet. Daarnaast alle commissies die 

geregeld bij elkaar komen en met allerlei 

voorstellen, pr activiteiten en wat al niet meer, 

komen. En daarnaast alle vrijwilligers die 

ongezien de ruggengraat van Zeilvracht 

vormen. 

 

Jantien wil graag het stokje overnemen en ik 

hoop dat alle leden haar net zo zullen steunen, 

zoals ik dat ervaren heb.  

 

Daarnaast gaat Ingeborg ook haar bestuur 

schap neerleggen. Helaas, helaas moeten we 

van haar dus ook afscheid nemen. 

 

Betekent natuurlijk wel dat we weer op zoek 

zijn naar nieuwe bestuursleden. Onze voorkeur 

gaat uit naar mensen die zelf niet willen 

deelnemen aan Strontrace of Beurtveer, maar 

wel graag actief de week willen begeleiden.  

 

Deze vrachtbrief staat weer bol van zaken van 

belang voor de ALV. Lees hem aandachtig we 

hebben er weer veel werk in gestopt. 

 

Tot ziens op de ALV in Lemmer op 12 maart.  

 

Laurens Sinaasappel 

Voorzitter Zeilvracht 
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..........DE WERELD IS NIET ALLEEN VAN ONS, MAAR VAN IEDEREEN..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989. Ik vaar voor het eerst Strontrace. We huren van Dries Hamstra de Alve Stede, 'trainen' 2 

weekenden en gaan los. Als kippen zonder kop gaan we door tot we in Warmond zijn. Dat we vol 

tuig zeilend de sluis van Lelystad binnen denderen tot vlak voor de sluisdeuren lijkt heel gewoon. En 

dat de 'Glasbak' vervolgens vol tuig op ons afstopt, waardoor onze trossen breken is 'all in the game'.  

 

In de Ringvaart liggen bootjes in ons pad. Het lukt prima om een klein bootje scheef te trekken, 

zodat de jaaglijn net over het mastje heen gaat. We laten het kuipje halfvol water achter. Dat we over 

een tanker met blauwbord jagen, hebben we pas in de gaten als de schipper ons woedend vraagt of 

we wel goed bij ons hoofd zijn. 

Als we in de slipstream van een binnenvaarder door de Ringvaart stuiven, zien we alleen dat het heel 

veel sneller gaat dan zelf jagen en dat het veel minder vermoeiend is. Totdat er ineens een brug voor 

ons opdoemt en de schipper weigert van z'n gas af te gaan. Met een enorme knal eindigen we vlak 

voor de brugpijler met de stevenbalk tegen de wal. We schrikken ons werkelijk 6x in de rondte. 

Staan te trillen en drinken een bak koffie. En.... weer door. 

 

Ook als ik midden jaren '90 de Stronttocht vaar (géén wedstrijd!) zijn we fanatiek. Natuurlijk gaan 

we dichtgereefd vol tuig zeilend door de bruggen in de Ringvaart. Iemand bij de lieren, 'point of no 

return' bepalen, draait hij op tijd?! Nog een vlaagje voor de brug, wegdek gelukkig aan de hoge kant 

en vol met adrenaline kijken we tevreden achterom als het gelukt is. 

 

Begin '90 vaar ik voor het eerst Beurtveer mee op de Fokkelina. Wat een leuk feest is dat! De havens 

in en uit op zeil, diep respect! Kort voorbespreken - actie - nabespreken en weer een stukje zeilen. 

Schitterend. Ook de uren rust (lees feesten) in Amsterdam waren gaaf. Verplichte rust....?! Als ik 

later mee ben op de 2-mast Moeke Zorn realiseer ik me pas dat even een extra slag in de haven van 

Urk 'een dingetje' is, waanzinnig. Bezaantje bak... en go...! 

Rond 2005 ben ik in Lemmer bij de havenmeester. Hij vraagt mij of ik enig idee heb wie het 

loopbruggetje stuk gevaren heeft, want er is geen briefje achter gelaten. Vanuit de Ringvaart komt 

een telefoontje van een bewoner, dat zijn steiger aan gort is gevaren. Of wij weten wie dat gedaan 

heeft en of we dat willen regelen. De VHF antenne van een Grand Banks overleeft de jaaglijn niet. 

Een lantaarnpaal in Medemblik staat na de Beurtveer nooit meer rechtop.  
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In de aanloop naar Lelystad varen 2 stronters in een dikke bui vol op elkaar, terwijl bij Enkhuizen 

bijna een skutsje om gaat en gelukkig door de KNRM bijgestaan wordt. Menig dukdalf is na het 

Beurtveer niet meer zo sterk als daarvoor, nadat er 100 ton schip op is afgestopt. En sommige 

steigers hebben voor goed een andere vorm, nadat wij langs zijn geweest. Tot slot weet ik zeker dat 

de meeste vissers het telefoonnummer van de organisatie in hun telefoon hebben staan. 

 

Als organisatie doen wij ons best. De flyers die huis aan huis langs de Ringvaart worden uitgedeeld 

waarschuwen mensen voor onze komst. Alle havenmeesters en brugwachter worden vereerd met een 

persoonlijk bezoek van 1 van ons. Het kost ons 2 volle dagen, maar het is het minste wat we kunnen 

doen. Zonder hun begrip en medewerking kan het evenement niet plaatsvinden. 

Een aantal dingen mag inmiddels niet meer, zoals het binnen zeilen van de sluis in Lelystad en het 

opkruisen tot de Oude Sluis van Lemmer. Ook zeilend door de bruggen van de Ringvaart ligt zwaar 

onder vuur. Maar toch ..... 

Een windschifting, het zeil vangt eerder wind dan verwacht en de tros blijft onder een plank van de 

steiger hangen, een dammetje wat niet op tijd opzij springt of 'gewoon' een manoeuvre verkeerd 

inschatten. Schade ligt overal op de loer. 

 

Beste allemaal. Stront en Beurt kan alleen gevaren blijven worden met medewerking van iedereen. 

De mensen op de wal en in de havens hebben we nodig, maar ook wijzelf moeten een bijdrage 

leveren. Denk goed na, bij twijfel niet doen, misschien even langer wachten of opnieuw de haven 

binnenlopen. Ga respectvol om met andermans eigendom: boot-steiger-wal. Dan kunnen we hopelijk 

nog heel erg lang met zijn allen Strontrace en Beurtveer varen ;-) 

 

Jantien 

 

 

 

 

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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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING VERENIGING ZEILVRACHT 
 

Datum: 12 Maart  

Locatie: WSV Zevenwolde, Plattedijk 2, Lemmer 

 

 

1. Opening 

2. Ingekomen post/ mededelingen bestuur 

a. De wal keert het schip 

b. Immaterieel erfgoed 

c. Sponsoring 

d. Iedereen bedanken die moeite gedaan heeft voor de wedstrijd. 

e. Johannes Hobma heeft een draaiboekje gemaild voor volgende havenmeester 

3. Notulen vorige ALV 2018 

4. Reglementen inhoudelijke voorstellen tot wijziging 

5. Nieuwe wedstrijdleider 

6. Financieel jaarverslag 2018, 

a. Toelichting en verslag kascommissie  

b. Benoemingen Kascommissie 2017 

c.  Openstaande contributies 

d. Verhoging contributies  

7. Decharge bestuur voor 2018 klopt dit? 

8. Bestuurssamenstelling 

a. Openstaande vacature voor de PR  

b. Openstaande vacature algemeen lid 

c. Niet herkiesbaar: Laurens Sinaasappel 

d. Terugtredend: Ingeborg van de Cingel 

e. Nieuwe voorzitter: Jantien Milders-Lubbert 

9. Rondvraag en sluiting 
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Concept notulen ALV 7 maart 2018 
 
Aanwezig: Jelle de Jong, Ton Krom, Bas Krom, Eelke Boersma, Willem Plet, Leon Rutten, Jeroen 
Bruin, Dirk Bruin, Niels Dekker, Jan dekker, Jodi Apeldoorn, Michiel Goeman, Wietse van 
Lingen, Laurens Sinaasappel, Jelte Toxopeus, Gerrit-Jan de Vos, Gerrit Boonen, Michiel v.d. 
Berg, Henk Keijzer, Jasper Kleine, Marga Swaans, Pieter Apeldoorn, Rob Ligtenberg, Jelmer 
Jager, Bram Romkema, Jantien Milders-Lubbert, Martijn Ras, Niels Lassing, Finy Teitsma, Renee 
van Hasselt, Wamme vd Kuip.  
 
Afwezig: Ingeborg vd Cingel, Remy de Boer, Joost Martijn (Niels Lassing gemachtigd om te 
stemmen), Jorrit Jouwsma ,  
 

1. Opening 20.02  
2. Ingekomen post/ mededelingen bestuur 

a. Geen ingekomen post. 
b. Er wordt nog even iets gemeld over het Brood fonds, wat wordt opgezet in de 

chartervloot. https://www.broodfonds.nl/. 
3. Notulen vorige ALV 

Aangenomen.  
4. Sponsoring  

#Laurens: Het zijn andere tijden en willen graag sponsoring gaan toestaan. We 
zijn geen bruine boten meer met katoenen zeilen. Hopelijk leid sponsoring tot 
meer deelnemers en meer exposure.  
#Willem Plet: Vlaggen in de stagen bij de start? Wordt het niet een soort Sail 
Amsterdam? Is het wel een mooi gezicht? 
#Wamme: Niet meteen restricties er op leggen eerst maar even kijken hoe het 
gaat.  
#Pieter: Met Delf sail ligt er een kluit traditionele schepen, het wemelt er van de 
vlaggen en ik vind het een mooi gezicht.  
#Laurens: Bij de Nicolaas mulerius hangt er nu ook al een vlag en de Gulden 
Belofte heeft een grote banner . 
#.. Bij elke ALV moeten we gaan evalueren hoe het met de sponsoring gaat. 
#Jelle Reid. We moeten er wel mee rekening houden dat de enige sponsor die er 
nu is, Culterra, wel op de hoogte moet worden gesteld dat we meer sponsoring 
willen toestaan.  

5. Mogelijk route door Noord-Holland voor de strontrace 
#Gerrit-Jan: Mogelijk willen we een nieuwe route introduceren, de route door 
Noord-Holland. Maar voordat ik daar mee tijd in ga steken willen we graag de 
mening horen van de rest van de leden. Via Amsterdam, Zaanstreek, Middenmeer 
en bij Medemblik naar buiten. Kunnen het stuk facultatief maken en als je deze 
mee neemt eindig je boven iemand die niet het facultatieve deel heeft gedaan. 
#Jantien: We denken dat snelle schepen sneller gaan op open water en 
langzamere schepen misschien juist sneller zijn op de kanalen. Wellicht brengt 
de route verandering juist de langzamere en snelle schepen dichter bij elkaar. 
#Eelke: is het reëel? Binnen vrijdag halen? Hangt van het weer af… 
#Bas: De snelle schepen gaan het halen en de niet snelle schepen gaan het niet 
halen, daarmee loop je je doel mis. Maak je door die nieuwe route de strontrace 
niet te zwaar? Aangezien het aantal deelnemers voor de strontrace nu al terug 
loopt. 
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#Rob: Realiseer je wat dat inhoud? Je vaart een wedstrijd dus je kiest voor 
facultatief! Blijven bruggen wel bediend? Als er 3 schepen wel die route doen en 
3 niet, dan draaien de bruggen wel voor erg weinig schepen. Als pilot zouden we 
kunnen onderzoeken of de route via Monnickendam te doen is? Of misschien 
kunnen we hier iets mee doen over 5 jaar. Of schepen over leiden? Medemblik is 
een brug te ver.  
#Laurens: We kunnen een werkgroepje opzetten voor een mogelijk alternatieve 
route. 
#Bas: We moeten niet de hele tijd alles veranderden.  
 
De PR commissie zal de alternatieve route opnemen bij de enquête.  

6. Reglementen inhoudelijke voorstellen tot wijziging, zie bijlagen 
a. Beurtveer 

1. Voorstel 1: Het introduceren van een “zeilprijs” i.p.v. de “Klaske en 
Johnny” wisselprijs. 
Ingediend door : Bestuur Zeilvracht 

Aangenomen 
2. Voorstel 2: Mogelijkheid tot het aanbieden van vervoer van vracht 

ingediend door : Bestuur Zeilvracht 
# Jodi: De race moet niet langer gaan duren. 
#Bestuur: We gaan ervoor zorgen dat het niet langer gaat duren. 
Er volgt nog een discussie over het vervoer van de augurken, het wel of 
niet opnemen in de reglementen. Hier wordt niet op gestemd, want het 
is niet volgens de procedure dan. Volgende ALV inbrengen. 

Aangenomen 
3. Voorstel 3: Alleen breilepel bij minimaal 3 deelnemers in de klasse. 

Ingediend door : Bestuur Zeilvracht 
#Bestuur: Breilepel wordt door college beschikbaar gesteld. Zilveren 
breilepel hoort bij evenement. Iemand die het wint krijg een zilveren 
breilepel. Bij 2 deelnemers win je wel, dan heb je een wedstrijd. Met 
twee betalen we het zelf en bij 3 het ZVC. 
           Aangenomen   

4. Voorstel 4: Sluistijd is niet bedoeld voor reparaties e.d.  
Ingediend door : Bestuur Zeilvracht 

    Aangenomen  
5. Voorstel 5: Benoeming wedstrijdleider 

Ingediend door : Bestuur Zeilvracht 
Aangenomen  

6. Voorstel 6: Sluistijd Enkhuizen 
Ingediend door : Reglementscommissie 
          Aangenomen 

7. Voorstel 7 :Protesten 
Ingediend door : Reglementscommissie 
          Niet aangenomen .. 

8. Voorstel 8: Spinnakers 
Ingediend door : Reglementscommissie 
         Aangenomen 



Vrachtbrief 91 

 

 Februari 2019       8 

9. Voorstel 9: Zeilen 
Ingediend door : Reglementscommissie 
         Aangenomen 

10. Voorstel 10: Toevoegen het gebruik van whatsapp voor het doorgeven 
van haven- en sluistijden. 
Ingediend door: Bestuur zeilvracht 
#Bestuur: In het reglement staat nu ook al vermeld dat als je het 
wedstrijdschip niet kan bereiken je later mag bellen. 
         Aangenomen  

11. Voorstel 11: Toestaan sponsoruitingen. Schrappen artikel 1.1.3 
Ingediend door: Bestuur zeilvracht 

Aangenomen 
 

b. Strontrace 
1. Voorstel 1: Alleen breilepel bij minimaal 3 deelnemers in de klasse. 

Ingediend door : Bestuur Zeilvracht 
#Bestuur: Breilepel wordt door college beschikbaar gesteld. Zilveren 
breilepel hoort bij evenement. Iemand die het wint krijg een zilveren 
breilepel. Bij 2 deelnemers win je wel, dan heb je een wedstrijd. Met 
twee betalen we het zelf en bij 3 het ZVC. 
         Aangenomen   

2. Voorstel 2: Benoeming wedstrijdleider 
Ingediend door : Bestuur Zeilvracht 

Aangenomen 
3. Voorstel 3: Uitbreiding route strontrace 

Ingediend door: Bestuur zeilvracht 
 Zie punt 5 van de notulen 

4. Voorstel 4: Bemanningseisen (Stronttocht) 
Ingediend door : Reglementscommissie 

Aangenomen  
5. Voorstel 5:Dispenstatie 

Ingediend door : Reglementscommissie 
Aangenomen 

6. Voorstel 6: Motorgebruik 
Ingediend door : Reglementscommissie 

Aangenomen 
7. Voorstel 7: Sancties 

Ingediend door : Reglementscommissie 
#Jantien: Te gedetailleerd  
#Martijn: Protest commissie wilde meer houvast hebben. Het is meer 
een richtlijn, maar moet het in het reglement? Meer een protocol voor in 
het HR 

Niet aangenomen 
8. Voorstel 8: Toestaan sponsoruitingen. Schrappen artikel 1.1.3 

Ingediend door: Bestuur zeilvracht 
Aangenomen 

9. Voorstel 9: Zeilen 
Ingediend door: Bestuur zeilvracht 

Aangenomen  
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10. Voorstel 10: Spinnakers 
Ingediend door: Bestuur zeilvracht 

Aangenomen 
 
Reglementen commissies worden bedankt.  

7. PR 
a. Presentatie van het PR werkgroepje  

1. Bram Romkema geeft een presentatie namens de PR werkgroep. In de 
PR werkgroep zitten: Ingeborg, Lieke, Rob, Jelmer, Jantien, Michiel en 
Bram. O.a. bezig met de vragen hoe het evenement beter op de kaart kan 
komen. Er wordt gevraagd om meer beeldmateriaal, met name voor de 
beurtveer! Er wordt een uitgebreid plan gepresenteerd met een 
planning. Doel: Structurele aandacht creëren voor een uniek 
zeilevenement.  
# Als idee wordt nog geopperd om het evenement in de reisrubriek te 
krijgen van de landelijke dagbladen. En wellicht  
#Veel jachthavens hebben een scherm met een weerbericht misschien 
een idee om daar ook informatie op te krijgen van het beurtveer en 
strontrace.  

8. Bestuurssamenstelling 
a. Ton Krom stelt zich niet herkiesbaar. Ton wordt bedankt voor zijn jarenlange 

inzet. 
b. Jantien Milders-Lubbert stelt zich verkiesbaar voor het bestuur als algemeen 

bestuurslid. Dit vind iedereen prima  
c. Finy Teitsma stelt zich herkiesbaar. Dit vind iedereen prima.  
d. Renée van Hasselt stelt zich herkiesbaar. Dit vind iedereen prima  

9. Financieel jaarverslag 2017 
a. Toelichting en verslag kascommissie  

1. Leon en Martijn zaten in de kascommissie. Voor volgend jaar moet er 
een plan zijn hoe we beter contributie kunnen innen. Een pluim voor 
Finy die haar best doet om contributie te innen. Automatische incasso 
wordt al wel om gevraagd maar het is geen verplichting. In het HR 
zouden we moeten opnemen wanneer we mensen royeren. Wellicht 
werkt een tikkie versturen? We moeten over heel contributie eens gaan 
nadenken.  
 
Decharge wordt verleend aan de penningmeester en bestuur.  

b. Benoemingen Kascommissie 2018 
1. Martijn wordt bedankt en Leon blijft nog een jaartje. Jelle Reid meld zich 

aan voor 2019.  
c.  Openstaande contributies 

1. Is benoemd. Over 2016 nog maar 5 mensen die niet betaald hebben. 
10. Wedstrijdleider 

a. Pieter Apeldoorn heeft het met veel plezier gedaan dit jaar en wil dit graag 
volgend jaar ook weer doen, maar niet tot in den eeuwigheid!   

b. Tweede wedstrijdleider  moeten we naar opzoek zodat er afgewisseld kan 
worden. 
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11. Rondvraag en sluiting 
#Rob vorig jaar heb ik de augurken geregeld. Doen we dat dit jaar weer? Voor de 
PR was het erg goed.  
#Er was 40 meter kade beloofd er was echter maar 12 meter… 
#Rob gaat een email naar alle deelnemers om te peilen hoe men het augurken 
verhaal afgelopen jaar vond.  
 
#Wat doen we met het jubileum dit jaar? 
#Bestuur: Verjaardagskalender laten maken, lezingen geven tijdens evenement. 
Als er nog leuke suggesties zijn voor sprekers dan horen we dat graag.  
#Gaat het oprotbuffet nog door? 
#Bestuur: Liereliet vond het niet erg leuk.  
 
#Henk Keijzer: Als idee voor een lezing verhaal over de Makerwadden. Verder 
misschien markerwadden als extra beurtveer haven? 
 
22.50 vergadering is gesloten 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN ALGEMEEN 
 

Protestcommissie 

Het bestuur stelt voor om een van de bestuursleden volwaardig deel uit te laten maken van de 

protestcommissie. 

Hiermee wil het bestuur proberen te bewerkstelligen dat beslissingen genomen worden in de geest van de 

wedstrijd en niet louter volgens de letter van het reglement. 

 

Voorzitter Journaalcommissie 

Het bestuur stelt voor om de WL niet meer de voorzitter van de journaalcommissie te laten zijn. 

Hiermee krijgt de WL meer ruimte voor andere (lopende) zaken op m.n. de woensdag en donderdag. 

De voorzitter van de journaalcommissie overlegd met de WL als nodig en kan eventueel protesten 

voortvloeiend uit de journaals indienen bij de protestcommissie. 

 

Samenstelling Journaalcommissie 

Het bestuur stelt voor dat de journaalcommissie wordt samengesteld uit de bemanning van de deelnemende 

schepen als volgt: Beurtveer levert 3 leden voor de commissie. Strontrace levert 2 leden (1 licht en 1 zwaar). 

Tijdens de eerste schippersvergadering wordt aangegeven welke schepen iemand voor de journaalcommissie 

moeten afvaardigen. 

Bijvoorbeeld: Het als tweede, vierde en zesde gefinishte beurtschip leveren elke een lid. Het als derde 

gefinishte schip in de lichte strontrace en het als tweede gefinishte schip in de zware klasse leveren elk 1 

kandidaat. 

 

Huishoudelijk reglement 

Aanpassen artikel 8.3 

WL is geen voorzitter meer. 

Verder opzetten als artikel 8.4 dus beschrijven hoe de commissie wordt samengesteld met wie kan worden 

overlegd en hoe eventuele protesten kunnen worden ingediend. En de journaalcommissie bepaalt wie de prijs 

voor het beste journaal krijgt. 
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN BEURTVEER 
 

Controleren i.p.v. keuren  

Artikel 1.2.3  

Schepen die voor het eerst deelnemen en ongekeurde schepen én schepen die hiervoor gesommeerd zijn, 

dienen op zondag, voorafgaand aan de wedstrijd, om 12.00 uur in de haven van Workum te zijn om 

gecontroleerd te worden door de technische commissie. 

 

Selfie i.p.v. kaart posten 

Artikel 2.5 en 2.8.4 

We stellen voor om in plaats van het posten van een kaartje er een selfie gemaakt gaat worden in de havens op 

een vooraf vastgestelde plaats.  

Aan de deelnemende schepen wordt een USB stickje ter beschikking gesteld om deze selfies en ander 

(beeld)materiaal te verzamelen zodat deze tijdens de prijsuitreiking en tijdens het feest daarna kunnen worden 

getoond. 

 

Art 2.7 Journaal 

Toevoegen inleveren binnen 2 uur na finish (Staat ook al in artikel 2.2.12.) 

 

Art. 2.8.2 Melden van start- finish-, haven- en sluistijden 

Whatsapp verwijderen. Alleen melden door te bellen met wedstrijdorganisatie 

 

Prijzen. 

Artikel 4.2 

We stellen voor de volgende prijzen te hanteren voor het beurtveer 

 De brijlepel 

 Snelste zeiltijd 

 Snelst in havens 

 Journaalprijs 

 Snelste schip met traditionele navigatie 

 “vrije prijs” (door bestuur te bepalen waarvoor bijv. aanmoedigingsprijs, sportiviteit, mooie 

manoeuvre, best verzorgde schip,) 

 Creatieve opdracht prijs 

 

 

Toevoegen Markerwadden als extra facultatieve haven ? 

Voor en tegen ? willen we dit onderzoeken en e.v.t. volgend jaar opnemen ? 
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN STRONTRACE 
 
Artikel toevoegen onder: 1.4 Uitrustingseisen 
Kleine schepen moeten zeilend op markermeer en IJsselmeer in aanscherping op BPR art. 
3.13.5, schets 29) des nachts boordlichten en een heklicht, verenigd in één lantaarn voeren, aan 
of nabij de top van de mast waar deze het best kan worden gezien. 
 
 
Artikel aanpassen onder: 2.2 Start 
2.2.5  De deelnemende strontschepen mogen elkaar pas inhalen na het laatste beurtveerschip 
dat aan de dijk gemeerd ligtde op de vergadering afgesproken locatie. 
 
 
Artikel aanpassen onder: 2.6 Keerpunt te Warmond 
2.6.1  In Warmond is een verplichte stop van één, elk lustrum twéé, uur. Dit uurDeze 
periode gaat in op het moment dat de vracht, conform de bevrachtingovereenkomst, gelost is. 
Dit uurDeze periode telt mee in de zeiltijd. 
 
 
Artikelen opsplitsen onder: 4.2 Prijzen 
4.2.1  Tenzij anders vermeld worden de prijzen beschikbaar gesteld en uitgereikt door 
Vereniging Zeilvracht. 
4.2.2  Per klasse wordt door de stichting Zeilvaart Warmond een prijs ter beschikking gesteld 
en uitgereikt aan het strontschip dat als eerste in Warmond aankomt. 
4.2.3  Per klasse wordt een prijs uitgereikt aan de schipper van het schip dat in de kortste, met 
eventuele straftijden gecorrigeerde, zeiltijd geklasseerd is. 

Indien in een klasse minimaal drie deelnemers daadwerkelijk van start zijn gegaan 
wordt door het Zeilvaart College Workum i.s.m. de sponsors een Zilveren Brijlepel als 
prijs ter beschikking gesteld, anders wordt door de Vereniging Zeilvracht een 
vervangende prijs ter beschikking gesteld. 

4.2.4  Voor het beste journaal ingeleverd door een geklasseerde schip wordt een prijs 
uitgereikt. 
4.2.5  Voor het schip dat het snelst door Amsterdam is gegaan en is geklasseerd wordt een 
prijs uitgereikt. 
4.2.6  “vrije prijs” (door bestuur te bepalen waarvoor bijv. aanmoedigingsprijs, sportiviteit, 

mooie manoeuvre, best verzorgde schip,) 

4.2.7  Voor alle Strontschepen die zijn geklasseerd wordt als herinnering aan de wedstrijd een 
bronzen penning ter beschikking gesteld door het Zeilvaart College Workum i.s.m. de sponsors, 
met dien verstande dat een schip met één of meer motorminuten, anders dan uit 
veiligheidsoverwegingen en beoordeeld door de protestcommissie, een doorboorde bronzen 
penning zal ontvangen.  
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Keuren overal vervangen door controleren: 
1.2 Schip 
1.2.3  Schepen die voor het eerst deelnemen en ongekeurde schepen én schepen die hiervoor 
gesommeerd zijn, dienen op zondag, voorafgaand aan de wedstrijd, om 12.00 uur in de haven 
van Workum te zijn om gekeurdgecontroleerd te worden door de technische commissie. 
Bijlage I programma en verplichtingen  
Aankomst in Workum 

Zo. 12.00 

uur  

Meet- en technische commissie begint met keurencontrole. De 

te keurencontroleren schepen zijn allen in de haven van 

Workum tenzij anders met is overeengekomen met de 

wedstrijdorganisatie. Lichtcheck strontschepen zondagavond in 

het donker. 

*  *  

Zo: 21:30 Controle van alle navigatieverlichting op de gebruikelijke plaats 

op de strontschepen. *  *  
 
 
Juiste artikelen vermelden onder: 3.2.4 Vastgelegde sancties 
 

Artikel Aard van de overtreding Mate van sanctie 

1.1.8Bijlage Zonder dispensatie niet tijdig in de haven zijn 30 min zeiltijd  

1.4.34 Andere elektr(on)ische navigatiemiddelen, 

welke niet zijn vermeld in het 

journaalreglement 

diskwalificatie  

32.1.5  Schade onvolledig afhandelen  5 uur zeiltijd  

32.1.6  Uitrusting en of andere zaken achterlaten  5 uur zeiltijd  
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2.9 Doorvaart in het bijzonder (op alfabetische volgorde) 
2.9.1  AmsterdamHet IJ en het Noordzeekanaal 

Westzijde 

 

Indien een schipper de 

genoemde trajecten in 

een kortere dan de 

minimum voorgeschreven 

tijd aflegt, dient hij de 

resterende tijd voor het 

bereiken van het eind van 

dat traject te wachten. In 

geen geval mag wachten 

leiden tot hinder voor de 

doorgaande vaart. 

Traject 1: Minimale vaartijd 300 minuten = 5 uur. 

Het zuidelijk einde van het remmingwerk van de 

Buitenhuizerbrug. 

 

Traject 2: Minimale vaartijd 180 minuten = 3 uur. 

Het meest noordelijke deel van de Westerkeersluisbrug, 

de remmingwerken van de brug niet meegerekend. 

I 

Oostzijde Loodrecht beneden de meest oostelijke elektriciteitsdraad die 

het Buiten-IJ overspant van het Steigereiland (Z) naar de 

Durgerdammerdijk (N), aan de noordzijde van de strekdam ter 

plaatse. 
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2.9.2  Snelst door Amsterdam 

Noordzijde Het meest noordelijke deel van de Westerkeersluisbrug, 
de remmingwerken van de brug niet meegerekend. 

 

Zuidzijde Het noordelijk einde van het remmingwerk van de Nieuwe 

Meersluis. 
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2.9.3  Enkhuizen 

 

Het is bij het Naviduct verplicht om de motor te gebruiken 
tussen het meest noordelijke en het meest zuidelijke punt van 
de remmingen inclusief losse palen. 
 
Deze motortijden tellen niet mee in de verrekeningen, de zeiltijd 
gaat gewoon door. 
 

2.9.4  Lelystad 

 

Aan de zuidzijde van de Houtribsluizen dient men het “jachtengat” te 
nemen. 
(Het jachtengat staat formeel omschreven als zuidelijk van het spui; 
geen doorvaart m.u.v. kleine schepen) 
 
Het is bij de Houtribsluizen verplicht om de motor te gebruiken 
tussen de noordelijkste punt van de strekdam aan de noordzijde 
(dwars van de groene ISO4) en het jachtengat. 
 
Deze motortijden tellen niet mee in de verrekeningen, de zeiltijd gaat 
gewoon door. 
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GEZOCHT/ GEVRAAGD 
 
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  
 
 
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 weer opzoek 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 06-2040528

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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COLOFON 
 
 
REDACTIE:   Renée van Hasselt 
Het insturen van kopij:  info@zeilvracht.nl  
Inleverdatum kopij:   1 mei 2019 (Vrachtbrief 91) 
 
 
LIDMAATSCHAP  € 30 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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