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Voorwoord

De winter leent zich uitstekend voor bezinning. Maar nog veel beter voor nieuwe plannen maken!! Eerst
aan tafel met stront-schippers, toen om de tafel met de PR-groep (PR-bestuurslid gezocht!!) en
vervolgens met onszelf op de hei in Workum. Het leukste was eigenlijk, dat al deze vergaderingen
voelden als gezellig ouwe-hoeren, al dan niet met een biertje erbij, maar ondertussen enorm effectief
bleken! Het was gewoon verfrissend om vooruit te kijken en te proberen nieuwe plannen te ontwikkelen.
Er is uit het overleg voor de Strontrace een enorm mooie Strontrace 2.0 naar voren gekomen, met een
Strontrace Vrije Klasse (ongelimiteerde hoeveelheid bemanning). Natuurlijk moet de vergadering daar
eerst goedkeuring aan geven, maar het plan maken, gaf al veel energie.
Bij het Beurtveer staat een extra haven opnemen in het Rondje IJsselmeer nog altijd hoog op het lijstje,
maar er is dit jaar eerst een belangrijk voorstel over een gesplitste rusttijd.
En voor de week zelf, staat er weer een lezing gepland op de zondagmiddag, voor de start en willen we
graag weer proberen op donderdagochtend met zijn allen te brunchen aan boord van het organisatie
schip.
Wij zitten vol plannen en hebben er zin in. Ik ga Jelte missen, maar ben blij met Cecile als aanvulling.
Liefst vinden we nog een extra PR-ondersteuner, maar ook zonder die persoon, gaan we ervoor! Voor je
het weet is het oktober 2020!

Algemene leden vergadering

Hieronder de agenda voor de komende ledenvergadering. Ook te downloaden door hier te klikken.
Agenda Algemene leden vergadering vereniging zeilvracht
Datum: 11 Maart 2020
Locatie: WSV Zevenwolden, Plattedijk 2, Lemmer
Start vergadering 20:00, Inloop vanaf 19:30
1. Johannes Hobma met een (kort maar krachtig) inspirerend verhaal over de eeuwenoude traditie
van het vracht varen.
2. Ingekomen post/ mededelingen bestuur

3.
4.

5.
6.

a. ZVC
b. Vaartocht op de zondag
c. Band
d. Donateurs
Goedkeuren van de notulen ALV 11 maart 2019, zie bijlage 1
Financieel jaarverslag
a. Toelichting en verslag kascommissie
b. Decharge kascommissie
c. Benoeming kascommissie 2020
Decharge bestuur
Bestuurssamenstelling
a. Afscheid Jelte Toxopeus
b. Cecile Wolters stelt zich verkiesbaar
c. Openstaande vacature voor PR functionaris

PAUZE
7. Protest commissie
8. PR commissie (Filmpje en toelichting plannen)
9. Reglementen inhoudelijke voorstellen tot wijziging
a. Voorstellen Beurtveer, zie bijlage 2
b. Voorstellen Strontrace, zie bijlage 3
10. Jubileum commissie
11. Rondvraag en sluiting
Klik hier voor het downloaden van de bijlagen
Bijlage 1: Concept notulen ALV 2019
Bijlage 2: Voorstellen wijziging Reglementen Beurtveer
Bijlage 3: Voorstellen wijziging Reglementen Strontrace
Agenda: Agenda ALV maart 2020

Versterking gezocht in het bestuur

Soms zijn er van die momenten, dan gaat het leven snel en zit het vol actie. Herken je dat?
Dan zoeken we jou voor in het bestuur van vereniging de Zeilvracht!! Facebook/Insta/Twitter, filmpjes,
evenementen langs gaan om anderen net zo enthousiast te maken als jij zelf.
Maar ook de weg vinden in een team wat al een paar jaar draait en liefst ook bijsturen, waar het nodig
mocht zijn. Initiatieven ontplooien en die werkelijkheid zien worden. Er is een (bescheiden) budget, er zijn
mede team-spelers er is een bestuur en er is een raamwerk. Kortom…. Plannen genoeg, maar…. We

willen er heel graag iemand bij met ervaring met het Beurtveer en iemand die tijdens de Strontweek op
het organisatie schip zit. Daar missen we echt iemand, die deze dingen allemaal in de gaten houdt, terwijl
de rest ploeterend en koud naar het zuiden aan het zwoegen is.
Kortom, laat ons alsjeblieft iets weten als je in het bestuur van de Zeilvracht wil …..
= enthousiast
= (beetje) verstand van al dan niet sociale media
= als het even kan met Beurtveer als ‘achtergrond’
= beschikbaar aan de wal in Workum tijdens de Strontweek

50 Jarig jubileum!

Creatieve geesten gezocht!
Dit jaar organiseren we de 47e editie van de Strontrace en het Beurtveer. En in 2023 dus de 50e!
Dat lijkt nog ver weg maar we willen graag proberen weer een boekje te maken over 50 jaar Strontrace en
Beurtveer. Dat vergt veel tijd en daarom nu alvast en oproepje aan een ieder. Lijkt het je leuk om mee te
werken en te denken over het 50 jarig jubileum? Laat het ons weten. Alle hulp is welkom.

Verslag van Afke (verslaggever Omrop Fryslân)

AFKE! MAAK. JE. SHOT. De Strontrace is 28 uur onderweg en ik sta ergens langs het kanaal tussen
Aalsmeer en Amsterdam met in mijn kielzog koploper Sterke Jerke. Over dertig seconden plus een stukje
presentatietekst van een collega in de studio, ben ik live op televisie bij Omrop Fryslân. Maar dat duurt
dus nog zeker een halve minuut en ik weet exact wat ik wil laten zien op het moment dat ik in beeld kom:
jagende mannen en een voorbij glijdend skûtsje. Nee, uitgeputte, jagende mannen en een skûtsje. Want
uitgeput zijn ze. De afgelopen 28 uur waarin ik de zes deelnemende skûtsjes van de Strontrace volg,
verliepen voor een overgroot deel zonder wind. De mannen en één vrouw hebben niets anders moeten
doen dan bomen, jagen en roeien. Vanaf de Houthaven in Amsterdam, via de snert van Tante Truus in
Spaarndam, naar het keerpunt in Warmond, terug naar de hoofdstad. Zwoegend in hoge graspollen en
stekelstruiken. Over hekken en met capriolen door bruggen. Met mijn definitie ‘helse tocht’ was geen
woord te veel gezegd. Nu, op het moment suprême, wil ik dát laten zien.
Het is de Strontrace. Van een totaal ander kaliber dan de skûtsjewedstrijden die we gewend zijn. Maar die
gasten van de Sterke Jerke hebben al jagend de vaart erin. Elke keer als cameraman Theo en ik klaar
staan, camera scherp, goed shot, zijn ze ons toch weer te snel af. Dus pakken we ons boeltje weer op,
rennen een paar honderd meter verder en herhalen het ritueel opnieuw. Camera scherp, goed shot. Shit,
Sterke Jerke. Nog tien seconden. Camera mee, statief onder de arm, rennen. Camera scherp, goed shot,
regisseur totaal over de rooie. Het kost hem tien jaar van zijn leven geloof ik, maar dit is wel waar het om
draait. Dit is waar de deelnemers voor trainen, dit is wat de mensen thuis willen zien, dus dit laat ik nu niet
voorbijgaan. Nog vijf seconden. In mijn oortje, het contact met de studio, hoor ik de presentator richting

een aankondiging praten. De Sterke Jerke dobbert wéér in zicht. Ik weet dat ik elk moment in beeld kom,
maar sommeer Theo toch om de camera van het statief te halen. Ik negeer de regisseur, Theo en ik
gniffelen en dan ben ik live. Met op de achtergrond de Sterke Jerke. Al pratend tegen de kijkers laat ik
Theo meedraaien zodat we de jagende mannen in beeld krijgen. Vijf minuten later is Friesland bijgepraat.
De Sterke Jerke gaat voorop, maar veelvoudig winnaar Bas Krom en zijn bemanning komen centimeter
voor centimeter dichterbij. Uiteindelijk zullen zij ook deze editie winnen en eindigt mijn Strontrace bij hen
aan boord voor een laatste interview. Wát een wedstrijd, wát een organisatie en wát een deelnemers.
Want zonder die ingrediënten geen race en zonder race had ik mijn tijd ‘gewoon’ op de redactie
doorgebracht. Misschien was dat voor de regisseur wel beter geweest.
Afke Boven, verslaggever Omrop Fryslân

Foto : Omroep Friesland

Inschrijvingen

Nog niet ingeschreven? We ontvangen graag je inschrijving via wedstrijden@zeilvracht.nl.

Schip: De Welvaart - Fotograaf: Cris Toala Olivares

Het Beurtveer 2019 - Nicolaas Mulerius

Een traditionele zeilwedstrijd van Workum naar Amsterdam en terug die zo snel mogelijk volbracht
moet worden. Dit klinkt voor ons, studenten van Groninger Studenten Zeilvereniging Mayday, als
muziek in de oren. Ieder jaar en zo ook afgelopen Beurtveer lagen wij vol enthousiasme en
gezonde spanning tussen alle andere schepen in de haven van Workum. Na de start van de
Strontrace waren wij dan aan aan de beurt.
Kwart over 2 's middags. Dat was de starttijd van de Nicolaas Mulerius die ik mocht noteren. De
taak die ik dit jaar mocht uitvoeren was het bijhouden van het logboek. Grootzeil omhoog,
kluiverboom omlaag, haven in, loper van boord, dingen die kapot gaan en ga zo maar door. Een
fraaie bijkomstigheid van het logboek bijhouden is dat je eigenlijk niet slaapt. In elke haven was het
alle hens aan dek en moest ik ook alle handelingen met de tijd erbij noteren. Ook als het 4:11 was
in de ochtend. Van weinig slaap ga je gekke dingen doen en zo ben ik zelfs in mijn rust opgestaan
om half slapend een overstag te noteren.
De route die wij namen ging van Workum via Lemmer, Enkhuizen, Hoorn en Volendam naar
Durgerdam. Deze route was zorgvuldig uitgestippeld door onze navigator en schipper. Om 9:35
voeren wij de haven van Durgerdam binnen. In Durgerdam heb je in ieder geval 10 uur verplicht
rust, dit geldt voor alle schepen. Maar niet alle schepen bereikten de haven van Durgerdam, de
wind liet namelijk weinig van zich horen. Je moet minimaal 10 uur in de haven liggen, maar langer
mag ook afhankelijk van de wind. Je ritme is hier al zo in de war en dan ga je ook nog eens aan het
bier en frituren om half 10 ’s ochtends.. Aangezien er weinig tot geen wind was, besloten wij
ongeveer anderhalve dag lang in Durgerdam te blijven liggen. We vertrokken weer met een heerlijk
zonnetje op ons tamelijk vermoeide gezicht via Blocq van Kuffeler, Lelystad, Urk en Medemblik op
weg terug naar Workum.
Het zat ons zeker niet altijd mee, maar ook zeker niet altijd tegen. Een halfwinder die in het begin
van de wedstrijd al doormidden scheurt, een jammerlijk kruisrak door slecht zicht, een gebroken
zwaardtalie, maar ook goed teamwork, mooie uitzichten zowel in de vroege ochtend met mist als in
het pikkedonker, en het gevoel van euforie bij het inhalen van andere schepen. We hebben dan
ook vol trots een vierde plek mogen behalen en prachtige verhalen mogen meenemen terug naar
Groningen!

Lisa, Nicolaas Mulerius

Foto's : GSZ MayDay / Nicolaas Mulerius
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