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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Maar wat hebben we jullie verder te
melden?
Veel natuurlijk. Allereerst de Nicolaas
Mulerius die voor het goede doel door
Friesland gaat zeilen, de stand van de
inschrijvingen en nog veel meer.
De posters zijn al gedrukt als je er een paar
wilt hebben stuur ff een mailtje, want hoe
meer we verspreiden hoe meer kans op
nieuwe deelnemers.
Rest mij niets anders dan om jullie een fijne
vakantie toe te wensen. Ik ga vast een
beetje oefenen want voor je het weet is het
oktober en dan gaan we weer los.

Dag allemaal,
Het is gelukt!
Na 2 jaar motivaties schrijven zijn we
toegelaten tot het register van de
immateriële werelderfgoedlijst van de
UNESCO. De reden die de doorslag gaf was:
“Beurtveer en Strontrace zijn een relatief
jonge traditie waarmee de veel oudere
kennis en kunde van de oefening onder zeil
geborgd wordt. Borging van immaterieel
erfgoed is het doorgeven ervan aan jongere
generaties. In het erfgoedzorg-plan
benoemt u borgingsacties om het
makkelijker te maken voor jongeren om
deel te nemen en om Strontrace en
Beurtveer en bijbehorende kennis en kunde
breder onder de aandacht te brengen. Deze
acties zullen u helpen in het toekomst geven
van uw immaterieel erfgoed.”.
Op 22 oktober vlak voor de start zal de
registratie officieel zijn. Maar onze oefening
onder zeil heeft er een zeer goede waarborg
bij gekregen. Hoewel het initiatief hiertoe
ooit door Hugo en Marieken genomen is,
heeft Eelke Boersma, lid van Zeilvracht
maar vooral secretaris van het Zeilvaart
College, voor alle vier de organisaties van
het College deze aanvraag tot succes
uitgewerkt. Daarvoor hulde aan Eelke.
Ook Liereliet en de Visserij zijn allen onder
de paraplu van Strontweek aan het register
toegevoegd.

Deze vrachtbrief is wederom het resultaat
van de noeste arbeid van het gehele
(nieuwe) bestuur.
Doe ons dus een groot plezier en lees hem.
Laurens
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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,-! Ingeschreven
deelnemers van 2018 zijn te vinden op :http://zeilvracht.nl/beurtveer-strontrace/deelnemers
Strontrace: Lichte klasse
 De Vier Gebroeders met Eelke Halbertsma
 De Jonge Durk met Willem Karel Plet
Strontrace (zware klasse)
 Vooruitgang met Johan Wijker
Beurtveer






Dankbaarheid met Dirk Bruin
Alida met Remco Visser
Gulden Belofte met Bertil Vermeulen
Wilhelmina met Robert Demage
Wending met Jodi Apeldoorn

Met vriendelijke groet,
Gerrit-Jan de Vos
wedstrijden@zeilvracht.nl
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EEN KLETSPRAATJE MET REID..
Geschreven door: Jantien Milders-Lubbert

Gewoon een kletspraatje met Reid, over het leven op de vuurtoren en over hoe het nou
allemaal zo is gekomen, levert een boeiend verhaal op. Met veel uitstapjes, waarbij ik (Jantien)
geprobeerd heb de juiste dingen weg te laten.
Reid wil wel weg uit Rotterdam. Het is 1967 en inmiddels heeft hij 4 ‘mee-eters’ (2 tot 17 jaar
oud) in zijn kielzog. Na een tochtje varen vanuit de Wadden, varen ze Workum binnen. Zijn
vrouw wil graag boodschappen doen en dacht dat dat in Workum wel zou kunnen. Reid zelf
praat wat met deze en gene en maakt onder andere kennis met Zwolsman van de werf de
Hoop.
Als in augustus ’67 toevallig een advertentie in Vrij Nederland onder zijn ogen komt, is dit zijn
kans. Ze zoeken mensen, die permanent op de vuurtoren willen wonen. Ze reageren meteen. En
al snel blijkt dat de eerste restauratie nog voltooid moet worden. De aannemer is gewoon
vertrokken, omdat er geen stroom was. Samen met oom Herman heeft Reid het project
afgemaakt. Met een diesel generator voor de stroom. Er stond nog een schot in de woonkamer,
want anders werden de stookkosten te hoog. De keuken van nu, is de woonkamer van toen. En
het onderhuis is in die tijd nog slechts een kelder, een stookplaats voor jagers en een kolenhok.
Ook de luiken in de vloer naar de kelder vanuit de woonkamer en in de keuken, waren er nog
niet.
Ja, er is in die tijd echt stroom. Weliswaar met een generator, maar Reid moet vaak ’s avonds
nog tekenen en ook de kinderen moeten natuurlijk ’s avonds huiswerk kunnen maken. Water
wordt door een waterpomp met hydrofoor omhoog gepompt. Uit de waterput, die Reid zelf tot
op 29 meter diepte heeft gegraven.
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In de loop van de jaren zorgt Reid er verder nog voor dat er een hek op de toren komt. Wat er
stond was een soort mix van staal en pijpen, maar nu zorgt een mooie houten afscheiding er al
heel lang voor dat je niet zomaar van het dak kan kieperen.
Ook de verwarming van de toren is aangepast. Met zoveel wind om je huis, zijn goeie kachels
onmisbaar. Een dubbel rookkanaal is noodzakelijk, dus daar wordt voor gezorgd. In mei ‘68
verhuisd de hele familie naar Workum.
Nog voor zijn 21ste verjaardag heeft Reid zijn laatste contract opgezegd. Hij zorgt altijd zelf voor
opdrachten. Hij werkt voor zichzelf, net wat er op zijn pad komt. Nadat Reid de Scheeps- en
timmerwerf Zwolsman, de Hoop heeft gerestaureerd, verdient hij in die tijd zijn geld met het
restaureren van arbeidershuisjes van Makkum tot aan Molkwerum. En geloof het of niet, er is
dan al telefoon op de vuurtoren, dezelfde overigens, die er nu nog steeds is.
Natuurlijk draagt ook zijn vrouw haar steentje bij. Zij verzorgt spin- en weef-lessen. Reid heeft
inmiddels de Weef-kring 't Skipperke opgezet en dat levert ruim voldoende leergierige
huisvrouwen op. Genoemd naar een Skipperke: een klein handzaam spinnewieltje, dat mee in
de roef kon worden genomen.
Het doel is altijd geweest om zelfvoorzienend te zijn en dat slaagt vrij aardig. De moestuin
wordt aangelegd een stuk verderop, dan waar hij nu ligt en de eerste melkgeiten doen al snel
hun intrede. De moestuin is duidelijk Reid’s domein.
Het zelfvoorzienend zijn zit onder andere in alle groente en fruit die ze zelf verbouwen. Op
mijn vraag wat Reid het leukste vond om te verbouwen zegt hij “Peultjes zijn des tuinmans
trots!”. Ze zijn tevens de lekkerste groente, hoewel ook de Blauwschokkers er mogen zijn!
Zijn vrouw verwerkt de melk van de geiten tot de meest uiteenlopende producten. Kaas, boter,
yoghurt, noem maar op..
Ook het eten van de eigen veestapel was heel gewoon. Het vlees werd ingemaakt, gedroogd of
gerookt. Reid vertelt, dat één van zijn dochters op 4 jarige leeftijd al met een konijn onder haar
arm naar hem toe kwam lopen, met de mededeling, dat mama gezegd had, dat dat konijn
morgen gegeten moest gaan worden. Als je ermee opgroeit, dan is het slachten en eten van je
eigen beestenspul niet heel raar.
Wie wel eens ‘beneden’ aan de dijk is geweest, weet wel wat een mooie geitenstal daar nu ligt.
Destijds was de werkplaats in de geitenstal van nu. De huidige werkplaats zelf is ook een
schitterend bouwwerk, om nog maar niet te beginnen over de nettenboet of de kippen 'villa'.
Alles is ooit door Reid zelf bedacht en gebouwd. Alles is even praktisch.
Er was nog nauwelijks sprake van een boomgaard. Er was vooral veel riet en 2 vlierstruiken.
Dat zijn nog altijd de favoriete struiken om vlierbloesem siroop en vlierbessenwijn te maken.
Het is bijzonder om je in te beelden, als Reid vertelt, dat de struiken op het dammetje met het
groene licht aan stuurboord, als je Workum binnenvaart, er nog niet waren. Het was een
weiland, met mooi gras. Reid stak alle hooi daar altijd op in een ‘opper’, wat hij in de winter
met de slee naar de geiten bracht. En de slee werd dan natuurlijk door zijn hond Wobbe
getrokken.
Het is denk ik een voorrecht zo te mogen leven tussen de elementen en met de natuur. Maar
misschien is het nog wel een groter voorrecht om er af en toe deelgenoot van te mogen zijn!
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Immaterieel erfgoed
Tijdens de komende Strontweek van 20 t/m 27 oktober 2018 zal de Strontweek officieel
worden ingeschreven in de inventaris van immaterieel erfgoed Nederland. Hiermee hebben we
een mooie stap gemaakt v.w.b. de borging van de tradities en de continuering van het
evenement als zodanig.
Persbericht:
Record aantal nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Deze maand
worden maar liefst 13 nieuwe tradities bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel
Erfgoed Nederland. Het zijn: 1 Aprilviering Brielle, Fierljeppen, Gondelvaart Giethoorn,
Houtdorp Rijssen, Midwinterhoornbouwen, Oprechte Dalfser Moptraditie,
Pinksterrijden, Schuttersbogenroute Didam, Shanties zingen, Sint Piterfeest in Grou,
Snertkoken, Strontweek en de Weervisserij.
De overdracht aan nieuwe generaties is heel belangrijk in de borging (toekomst geven) van
immaterieel erfgoed. Deze 13 nieuwe bijschrijvingen weten allemaal jongeren actief te
betrekken bij hun erfgoed. De hutten van Houtdorp Rijssen worden door kinderen tot 12 jaar
gebouwd, en ook het Pinksterrijden in Vollenhove en het Sint Piterfeest, een met Sinterklaas
vergelijkbaar feest op 21 februari in Grou, worden speciaal voor kinderen georganiseerd.
Bij de Schuttersbogenroute in Didam bouwen de kinderen kinderbogen en de Gondelvaart in
Giethoorn in augustus wordt vooraf gegaan door een Jeugdgondelvaart. Verschillende
afdelingen van de Nederlandse Fierljep Bond hebben speciale jeugdschansen en het
Zeilvaartcollege Workum, de organisator van de Strontweek in Workum, rekenen jongeren als
een halve of een derde bemanningslid om meer jongeren mee te kunnen laten varen.
Ook zijn er een aantal tradities bij die nauw samenwerken met diverse onderwijsinstellingen.
De Weervisserij heeft een programma waarbij jaarlijks tien MBO studenten stage kunnen
lopen. Stichting Oud Hollandse Gerechten Groningen organiseert het WK Snertkoken en werkt
daarbij samen met leerlingen van het Alfa-college uit Groningen. De Federatie van Gelderse
Midwinterhoorngroepen en de Stichting Midwinterhoorngroepen Twenthe hebben voor het
voortgezet onderwijs leskisten ontwikkeld om zelf midwinterhoorns te bouwen en Shanty
Nederland heeft op haar website lesprogramma’s voor scholen over Shanties zingen.
Bij de 1 Aprilviering in Brielle worden kinderen al op jonge leeftijd betrokken door middel van
de kindergroep de Geuzenkinderen. Bij de Oprechte Dalfser Moptraditie, de traditie rond de
kenmerkende lekkernij uit Dalfsen, worden de komende jaren jonge bakkers opgeleid.
Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen
bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed met
behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken. Lees meer over de nieuwe tradities in
de Inventaris op www.immaterieelerfgoed.nl/nieuws.
De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse
regering het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het
samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die
hiermee samenhangt. Voor de inventaris kunnen beoefenaars van immaterieel erfgoed zich zelf
aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl. De Inventaris Immaterieel Erfgoed bevat nu 145
vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Noot
voor de redactie: Voor meer informatie over het UNESCO verdrag en de Inventaris kunt u
contact opnemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Pieter van Rooij
026-3576113 en kijken op www.immaterieelerfgoed.nl.
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GEZOCHT/ GEVRAAGD
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 we zijn alweer
druk opzoek naar vrijwilligers voor de
Strontweek 2018 van 22 tot 25 oktober.
Voor meer informatie kijk op onze website:
http://zeilvracht.nl/vrijwilligers-gezochtvoor-op-het-wedstrijdschip/
BEMANNINGSLID BIED ZICH AAN VOOR DE
STRONTRACE

Ik wil graag gewoon meedoen als
bemanning aan de strontrace. Lijkt me een
geweldige ervaring en avontuur.
Heb vooral veel ervaring op kleine bootjes
(CWO 3) maar nog niet veel op skûtsjes en
tjalken enzo.
Het samen helemaal kapot gaan lijkt me
geweldig.
Maar ik sta zeer open voor de ervaring.
Vind de inspanning en het teamwerk
ontzettend leuk.
Is er een manier om mij als 1e jaars in te
schrijven bij een schipper?
Evt. kan ik voor oktober natuurlijk even
kennis komen maken en evt. al een keertje
of wat meezeilen....

WEDSTRIJDLEIDER GEZOCHT
Pieter Apeldoorn zal dit jaar onze
wedstrijdleider zijn. Maar omdat Pieter af
en toe ook eens wil worden afgewisseld,
zijn we opzoek naar een tweede
wedstrijdleider! Dus lijkt je het zelf leuk of
ken je iemand, laat het ons weten!
info@zeilvracht.nl
FOTO ’S VOOR HET JUBILEUM
Wij zijn opzoek naar foto’s van schepen die
vroeger mee deden en nu nog steeds mee
varen. Toen en nu foto’s om een mooie
kalender te maken voor het 45 jarige
bestaan. Insturen kan naar:
info@zeilvracht.nl
CONTRIBUTIE
Hierbij een oproep aan de leden die de
contributie voor 2018 nog niet hebben
betaald. We zouden het zeer op prijs stellen
als jullie dit voor 1 september willen
overmaken, zoals afgesproken in ons
huishoudelijk reglement. De leden waarvan
op 1 september nog geen contributie is
ontvangen zullen t.z.t. een betaalverzoek
ontvangen. Hoe meer leden uit zichzelf
betalen hoe minder werk de
penningmeester er van heeft!

Pim
PS: ik ben 39 jaar, behoorlijk sportief en
niet bang voor een nat pak of een nachtje
doorhalen.
0642914014
p.bokhorst@gmail.com
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COLOFON
REDACTIE:
Het insturen van kopij:
Inleverdatum kopij:

Renée van Hasselt
info@zeilvracht.nl
1 september 2018 (Vrachtbrief 89)

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
Jantien Milders-Lubbert
Jelte Toxopeus

PR, sociale media, website
Hand- en spandiensten
Hand- en spandiensten

WEDSTRIJDDATA
44e editie:

22 t/m 25 Okt. 2018

SOCIALE MEDIA

www.zeilvracht.nl

www.facebook.com/VerenigingZeilvracht

@beurt_stront
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06 - 21 50 63 36
06 - 20 40 52 86
06 - 20 89 80 07
06 - 37 33 62 99
wedstrijden@zeilvracht.nl
06 - 10 95 38 45
06 - 23 23 68 38
06 - 55 97 15 21

Afzender:
Vereniging Zeilvracht
Oosterhavenstraat 92
1601 KX Enkhuizen V

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