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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
 

 
 
Dag allemaal, 
 
De mussen vallen dood van het dak en ik zie 
vooral filmpjes van skûtsjes, tjalken, 
klippers en andere platbodems in tropische 
sferen. Betekent dat men zijn vaargebied 
naar zuidelijkere breedtegraden heeft 
verlegd?  
Nee, het warme weer rukt op. Het lijkt mij 
dat op dit moment de 
klimaatveranderingen voor Nederland nog 
niet zo slecht uitpakt. Neemt niet weg, dat 
als we zo doorgaan, onze toekomst er niet 
zo goed uit ziet. Nu kunnen wij met 
Zeilvracht ook ons steentje bijdragen. 
Vandaar onze plannen om met de Beurtveer 
en de Strontrace CO2 neutraal goederen te 
vervoeren. Een leuk plan de uitwerking is 
nog wat lastig. Van de vier potentiële 
afnemers heeft één toegezegd, eentje het in 
beraad genomen en eentje afgewezen. De 
vierde partij (de Noordermarkt in 
Amsterdam) is wat moeilijk bereikbaar, 
maar daar hebben we nog hoop op. 
Daarnaast heeft Jelte Toxopeus onze 
gelederen in het bestuur versterkt, waar wij 
ontzettend blij mee zijn. Ik denk niet dat 
Jelte nog echt een introductie nodig heeft, 
maar verderop in deze vrachtbrief hebben 
we toch een stukje opgenomen van en over 
Jelte. Lees dus ook hoe Jelte zich aan de 
vereniging voorstelt. 
Definitieve inschrijvingen hebben we nog 
niet zoveel als we wel zouden willen. En 
hoewel wij graag onze administratie op 
orde hebben horen wij ook wel uit het 

informele circuit. En daaruit lijkt het of er 
weer meer deelnemers zich gaan 
aanmelden. Zowel in de Stront als in de 
beurt krijgen we (hopelijk) dit jaar een stuk 
of 5 primeurs van nieuwe schepen….. Wij 
wachten af. 
Onderhand is het bestuur dus gewisseld en 
behalve Ton zijn er eigenlijk geen 
oudgedienden meer. Op zich niet erg want 
verversing op zijn tijd in een organisatie 
biedt ook weer ruimte voor vernieuwing. 
Wij merken echter wel dat dit ook zijn 
weerslag op de vrijwilligers heeft. En die 
vrijwilligers zijn net zo hard nodig als de 
deelnemers en leden. Renée besteed daar 
verderop dan ook nog uitgebreid aandacht 
aan. 
Naar aanleiding van de decharge van de 
jaarrekening van 2016 kon Finy eindelijk 
het jaarverslag opmaken. En ook van deze 
noeste arbeid een weergave in deze 
vrachtbrief. 
Daarnaast de uitgewerkte notulen van de 
ALV, de inschrijvers en nog veel meer. Maar 
dat kan je beter allemaal zelf lezen. 
Veel leesplezier en doe er je voordeel mee… 
 
Tot ziens in op het water.  
Laurens Sinaasappel 
Voorzitter Zeilvracht 
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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. De Twa Fisken met Eelke Boersma 
 
Strontrace (zware klasse)  

1. Willem Jacob met Tsjerk Hesling Hoekstra 
 
Beurtveer                                            

1. Antonia Maria met Willem Prins 
2. De Groene Eenvoud met Sjoerd de Jong  
3. Deinemeid met Jorrit Jouwsma 

 
Met vriendelijke groet,  
Gerrit-Jan de Vos  
wedstrijden@zeilvracht.nl 
 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om in de periode van 22-27 oktober een handje 
te helpen op het wedstrijdschip. Het gaat voornamelijk om 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. Telefoondienst wordt altijd met 
zijn tweeën gedraaid. Je kan je dus ook opgeven voor een dienst met zijn tweeën.  
Voor meer informatie kun je bellen op 0620405286 of stuur een email naar info@zeilvracht.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijden@zeilvracht.nl
mailto:wedstrijden@zeilvracht.nl
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EVEN VOORSTELLEN 
 
Omdat ik ben toegetreden tot het bestuur van onze vereniging heeft men mij gevraagd om een 
verhaaltje te schrijven om mezelf voor te stellen. Dus... 
 

Ik ben geboren en getogen in 
Zoutkamp, getrouwd met Annelies, 
een meisje uit een dorp in de  buurt, 
en we hebben twee dochters, Irene en 
Marleen. Alles in mijn jeugd stond in 
het teken van water en schepen. 
Zoutkamp lag nog aan de open 
Lauwerszee en had een vissersvloot 
die dagelijks garnalen en één keer per 
week vis aan de afslag brachten. Het 
dorp bulkte van de activiteit en was 
een waar paradijs om op te groeien. 
Toen ik wat ouder werd ging ik in de 
vakanties mee vissen met de kotters, 

eerst op garnalen op de Waddenzee later op tong en schol op de Noordzee. Na mijn studie Weg 
en Waterbouw aan de HTS te Groningen ging ik eerst weer vissen tot ik een baan in de 
Waterbouw kreeg. Ik heb zeven jaar meegebouwd aan de Oosterschelde kering . Prachtig werk 
met veel sleepboten, ankers, dikke staaldraden, giga werkschepen en veel vrijheid van 
handelen. Dat was ook de periode dat we onze eerst klipper kochten. We vonden de José, half 
gezonken, in de Zevenbergen doopten haar Johanna Engelina naar onze wederzijdse moeders 
en bouwden haar in 7 jaar om tot zeilend passagierschip. Toen de Stormvloedkering klaar was 
had ik geen zin om na deze prachtige klus in de Waterbouw door te gaan en besloten we om te 
gaan charteren. Nooit geen spijt van gehad, want ook dit was prachtig werk. Zeilen was mijn 
passie, schepen ontwerpen en verbouwen ook. Zes jaar na de Johanna Engelina volgde de 
Nirwana en na de verkoop van de Johanna Engelina de kloon van de Nirwana, de Waterwolf. 
Afgelopen winter is de Waterwolf verkocht en ben ik gestopt met charteren. 
Met alle drie schepen hebben we wedstrijden gezeild. Toen de Waterwolf kwam gingen we ook 
winnen. Alle wedstrijden waar de Waterwolf aan heeft meegedaan heeft ze één of meerdere 
keren gewonnen. Vijf breilepels liggen thuis in de besteklade en ook wonnen we, tot onze grote 
vreugde, een keer de prijs voor het snelste schip in de havens. De Beurtveer is een prachtige 
wedstrijd omdat het een extra dimensie aan het zeilen toevoegt. Iedere charterschipper zou 
eigenlijk de drive moeten hebben om deze wedstrijd een keer te zeilen, al of niet met zijn eigen 
schip. Ik hoop een kleine bijdrage te kunnen leveren met het bestuurswerk om de continuïteit 
van de Beurtveer en Strontrace te kunnen waarborgen. Helaas heb ik geen ervaring met de 
Strontrace maar ik neem aan dat andere bestuursleden dit kunnen compenseren. 
Zeil ze! 
 
Jelte Toxopeus 
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NIEUWE SCHIPPERS EN SCHEPEN IN DE STRONTRACE DIT JAAR. 
 
Deze aankondiging kwam ik tegen op de 
facebookpagina van Zeilvracht. 
 
Nieuw aanstormend jong talent? 
 
Hallo allen, 
 
Ik ben Alje, 25, en heb vorig jaar meegedaan 
met de strontrace op de Rust na Arbeid. Ik 
vond het zo leuk dat ik wil proberen dit jaar 
een eigen team te starten, samen met Lars 
Kohlmann. We hebben al een schipper bereid 
gevonden ons te begeleiden maar zijn nu 
alleen nog op zoek naar een schip! 
 
Dus hierbij de oproep voor suggesties voor 
een schip dat geschikt en beschikbaar zou 
zijn om de strontrace op te varen (lichte 
klasse). Ik ben te bereiken via aljevdam@gmail.com of via facebook. Ik hoor het graag! 
 
Groet, Alje 
 
 

 
En verder….. 
 
Ik kwam Olaf  Roselaar tegen als deelnemer van de cursus 
“varen als vroeger” .  
Schipper/eigenaar van het tjalkje de Zuiderzee, waarmee 
hij vanuit Muiden chartert. Laaiend enthousiast na de 
cursus en hij schrijft zich in voor de zware klasse van de 
strontrace. Een geduchte concurrent, want hij kan onder 
bijna alle bruggen door. In principe vaart Ton Krom met 
hem mee als schipper omdat hij zelf  niet eerder heeft 
meegedaan. 
 
 
 
Volgen er meer schapen over de dam?  
 
Zowel Alje als Olaf krijgen ondersteuning van ervaren 
schippers.  
 
 
  

Het tjalkje de Zuiderzee 

Olaf in het zeel op de Dokkumer Ee 
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CONCEPT NOTULEN ALV 8 MAART 2017 

Locatie: Maritieme Academie Harlingen, Almenumerweg 1 te Harlingen Aanvang: Inloop 19.30 
uur en om 20.00 uur beginnen  

 

Afwezig mk: Renée van Hasselt, Marieken van Nimwegen, Age Veldboom, Pieter Apeldoorn, 
Jelle Hamers, Eric Swaans, Rinze Herrema, Joost Halbertsma  

 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Ingekomen post/ mededelingen bestuur  

Ingekomen post: Er is een gering kas overschot van €7.000,--. Zijn voorstel is om hier 
lood van te kopen om hiermee startende schippers te kunnen steunen. Het zou dan 
mogelijk zijn om 2,5 ton van te kopen.  

Wat is de mening tijdens de vergadering: 

Je kunt ook lood huren. 

Investeren om startende schippers te steunen is wel waar positief op gereageerd wordt. 
Reacties tijdens de vergadering. 

Als je deelneemt aan de strontrace weet je toch, waaraan je schip moet voldoen. 

€7.000 Euro wordt niet gezien als grote buffer. 

 

a. Aanwas deelnemers   
Momenteel 5 inschrijvingen, ervaring leert dat dit vaak op het laatste moment gebeurt. 
Aantal deelnemers is laatste jaren wel terug gelopen. Dit baart zorgen. Voorkeur is z.s.m. 
aanmelding. Jonge schippers kunnen zich aanmelden en kunnen hier begeleiding bij 
krijgen. Momenteel 1 aanmelding voor dit laatste. 

 

Is bekend wat de reden is voor deze terugloop? Moeilijk bemanning te krijgen, 
vergrijzing. Veel andere zeil evenementen. Is de toelatingseis te hoog voor nu? Mogen 
deelnemers aan de mattenschippersrace deelnemen aan de strontrace? Meenemen in 
de volgende vergadering (statuten wijziging voor nodig) 

Kan er een opleidingsschip komen, wordt er gevraagd? Er is een bemanningspoule, hier 
mag meer aandacht voor komen. 

 
Kansen voor de wedstrijd en winnen vergroten. Tjerk komt met een voorstel. 

 
Nu al beginnen met naamsbekendheid uitbreiden. 

Meer richten op bemanning en deelnemende schepen. 
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b. Sponsoring via leden door leden  
Voorheen waren er meer sponsoren. Dit liep grotendeels via het Zeilvaartcollege. Dit 
loopt terug dus krijgen wij ook minder sponsorgelden. 

Ons verzoek: Help ons mee op de kaart zetten bij potentiële sponsoren. Duidelijk moet 
worden welk voordeel er voor de sponsor in zit. Dit is nu: vermelding op website, in 
Workum bij de start, nieuwe aanpalende tochten. 
Denk hierbij aan Track en Trace en de 10.000 volgers.  

Is er een sponsormap? Iets over zeggen op de website en social media. 

 

c. Concert op zondagavond komt allen!   

In aanloop voor cultureel erfgoed. Voordeel is dat we een status krijgen en mogelijk 
meer ontheffingen. Nadeel is dat het traditionele uiterlijk dan van belang is. 

Liereliet heeft op zondag een concert gepland, bezoeken wordt zeer gewenst. 
Zeilvaartcollege is aan het onderzoeken of hier een maaltijd aan gekoppeld kan worden. 

 

3. Notulen vorige ALV  

Aangenomen. 

 

4. Culturele hoofdstad Leeuwarden   

Is niet van de grond gekomen. Wel actief met: 

a. Transport biologische goederen   
Afleveren van biologische producten bij Biologische markten. Ook m.n. bij de 
Beurtveer, dit dan van boord af in Durgerdam. Hiervoor zijn Landmarkt en Marqt in 
beeld. 

b. Weduwe Joustra: 

Idee is om dit vooral door Het Beurtveer te laten doen. Afsluitbare kisten met 
cijferslot in de havens. Schepen kunnen de drank achterlaten. Slijters kunnen dit dan 
ophalen. Er kunnen dan acties aan verbonden worden door Weduwe Joustra, Slijters, 
deelnemers kunnen (een mogelijk speciale editie) afnemen. Hiermee bekendheid 
krijgen. 
 

Nieuwe ideeën vanuit de vergadering: 

c. Streekproducten uit Het Groene Hart meenemen terug naar Workum om te 
verkopen op de markt. Te denken valt aan kaas. Zo kun je bekendheid krijgen in 
gebied Warmond en verbindingen maken. Rob Ligtenberg wil informeren naar 
mogelijkheden. 

 

d. Spaarndam / Tres Hombres: chocolade. 

Doel van bovenstaande: Sponsoren, naamsbekendheid. 
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5. Reglementen inhoudelijke voorstellen tot wijziging  

a. Voorstel van Rob Ligtenberg: ter stemming 

18 voor, 0 tegen, 6 onthoudingen. 

Voorstel is aangenomen, reglement zal worden aangepast, Gerrit Jan stuurt een bericht 
ter bevestiging naar Rob. 

Ten aanzien van dit voorstel zijn een aantal opmerkingen gemaakt; benoem wat is nog 
traditioneel. Omschrijving niet te algemeen maken. Eventueel evalueren over 5 jaar.  

 

6. Dispensatieregeling Strontrace en Beurtveer 

Ter discussie staat: Op welke gronden en waarvoor wordt dispensatie verleend. Dit 
staat niet concreet beschreven. De wedstrijdleider mag dispensatie bepalen / verlenen. 
Echter de wedstrijdleider treedt pas aan als de inschrijving gesloten is. 

 
Er kan nu over besloten worden tijdens de ALV via stemming. 
 
Voorstel is: gedurende het jaar heeft het bestuur deze bevoegdheid, kan dispensatie 
verlenen op grond van het geldende reglement, ten tijde van de wedstrijd wordt dit 
overgedragen aan de wedstrijdleider. 

Tijdens de ALV kunnen de leden reageren op de verleende dispensatie. Dispensatie geef 
je voor de eerstvolgende wedstrijd. En is niet automatisch geldend voor alle andere 
toekomstige wedstrijden.  

 

Draagvlak om dit aan te passen is er. Martijn heeft per mail een voorstel gedaan, dit is 
niet in de ALV besproken. In een komende bestuursvergadering zal dit besproken 
worden. 
 

7. Financieel jaarverslag 2016 

a. Toelichting en verslag kascommissie; Kascommissie adviseert decharge te verlenen 

b. Benoemingen Kascommissie 2017; Martijn of Rinze Herrema komend jaar blijvend of 
eruit. Martijn biedt zich aan maar overlegt ook met Rinze Herrema. Leon Rutten treedt 
als nieuw lid kascommissie aan. 

c. Openstaande contributies; er zijn 185 leden, daarvan hebben nog 57 leden niet betaald. 
Dit worden ieder jaar mee.  

Leden die echt niet betalen ontheffen van lidmaatschap, 3 jaar niet betaald hebben en na 
een waarschuwing. 

 

Er komt in komende ALV vergadering  een voorstel ter stemming om het huishoudelijk 
reglement te wijzigen. Voorstel is om er een automatische incasso van te maken. €10, -
verhoging indien contributie niet per automatische incasso wordt betaald. 

 

8. Decharge bestuur voor 2016 

Decharge wordt verleend. 
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9. Bestuurssamenstelling,   

a. Herverkiezing Ton Krom, wordt herkozen. 

b. Nieuw te kiezen bestuurslid voor de PR: Ingeborg van der Cingel, ALV gaat akkoord 

c. Openstaande vacature voor algemeen lid: Jelte Toxopeus stelt zich beschikbaar: ALV 
gaat akkoord. 

 

10. Nieuwe wedstrijdleider  
Voorstel is dat de nieuwe wedstrijdleider komend jaar naast Jantien mee loopt. Om het 
jaar erna deze functie over te nemen. 

Aan alle leden wordt een oproep gedaan om ook in zijn naaste omgeving te kijken. 

 

11. Rondvraag en sluiting  

Er is een vraag gekomen: Er is een jonge nieuwe ploeg die Strontrace wil varen met 
schip en een ervaren schipper, zij willen trainen vooraf. Wie pakt dit op? 

 
Er wordt duidelijkheid gevraagd over: Waar moet een voorstel aan voldoen om in 
behandeling genomen te kunnen worden door de reglementen commissie. 

 

Feestlocatie: Er werd glas geserveerd, vloer was erg glad. Feest kwam niet echt los. 
Vraag is of dit geëvalueerd kan worden.  

 

Kunnen de nieuw aangenomen voorstellen gedeeld worden op sociale media? 
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ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR EN WEDSTRIJDLEIDER VERENIGING ZEILVRACHT 
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COLOFON 
 
 
REDACTIE:   Renée van Hasselt 
Het insturen van kopij:  info@zeilvracht.nl  
Inleverdatum kopij:   15 augustus 2017 (Vrachtbrief 84) 
 
 
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 
Ton Krom jongerenproject, hand- en spandiensten 06  -  13 24 13 12 
Jelte Toxopeus 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 

 
 

mailto:info@zeilvracht.nl
mailto:penningmeester@zeilvracht.nl
http://www.zeilvracht.nl/
http://www.facebook.com/VerenigingZeilvracht


 

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