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Het 2e jaar van mijn voorzitterschap kenmerkte zich door het  uitwerken van de nieuwe structuur die wij in 2007 in gang hebben 
gezet. Daarvoor hebben wij veel vergaderingen gehad en met veel mensen gesproken over de toekomst. Een verzoek om meer 
contact met de jeugd, maar ook met de andere klasse organisaties, waarvan de zeilers bij ons op de Belter varen. Zo kwamen 
er allerlei vragen naar het Bestuur om ondersteuning en hebben we Harmen Bouwstra, de regiovertegenwoordiger van de 
16m2, kunnen ondersteunen in het zoeken naar opvolging. Onze ledenadministratie is door de penningmeester in een nieuw 
systeem gezet, gecontroleerd en opgeschoond. Met een druk op de knop kan hij nu een mail versturen en stickers printen. De 
voorbereiding van het aanpassen van de verouderde Statuten en Huishoudelijk Reglement kostte enige tijd en de presentatie tij-
dens de onlangs gehouden Jaarvergadering riep nog wat vragen op omtrent de te volgen procedure. Daar gaat nog naar geke-
ken worden. Zo nodig zullen wij de leden op een nader tijdstip nogmaals bijeen roepen om de veranderingen door te kunnen 
voeren en daarna te kunnen bekrachtigen. De bedoeling was om de Statuten eenvoudig standaard te houden en het 
Huishoudelijk Reglement zodanig in te richten dat bij een kleine aanpassing niet direct de notaris ingeschakeld hoeft te worden, 
met alle kosten van dien. Het materiaal dat we nodig hebben voor de wedstrijden wordt gecontroleerd en zal daar waar nodig 
vervangen en/of aangevuld worden. De voorbereidingen van de wedstrijden zijn in volle gang, ondersteuning bij de vrijwilligers 
zal nog wel nodig zijn. Geesje kan nog wel een extra helpende hand gebruiken. Het bestuur is blij met alle mensen die hun vrije 
tijd zo nu en dan eens willen opofferen om de mensen op de club te helpen bij onderhoud en wedstrijden.
Niet alleen de jeugd gaat weer fris van start met de trainingen, ook de O-jollen zijn op woensdagavond alweer op het water te 
vinden en de 16 kwadraten krijgen zelfs professionele training van Maarten Jamin. 

Zo is iedereen weer uit zijn winterslaap aan het ontwaken en ik hoop dat we met z’n allen weer een mooi zeilseizoen zullen 
beleven.

Met zeilersgroet, 
Jan ten Hoeve, voorzitter

Van de Voorzitter (april 2009)
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Bestuur ZVB
Het bestuur van de ZVB is als volgt 
samengesteld:

Voorzitter
Jan ten Hoeve
 Sud 111
 8711 CT Workum
 M: 06-50277164 
 E: voorzitter@zvbelterwiede.nl

Secretaris/Redactie
Barbara Schreuder
 Sud 111
 8711 CT Workum
 secretaris@zvbelterwiede.nl
 redactie@zvbelterwiede.nl

Penningmeester
Remco Ruinemans
 Kerkplein 32-B
 8307 AP Ens
 penningmeester@zvbelterwiede.nl

Bestuursleden
Jan Alle Broersma
 Mien Ruyslaan 46
 7701 ZE Dedemsvaart
Henk Doze
 Zuiderpad 41
 8355 CC Giethoorn
Jaap Russchen
 de Waterlelie 8
 8064 HM Zwartsluis
Bert de Vries
 Zomerdijk 22
 7946 LZ  Wanneperveen

Commissies
Commissie Wedstrijdzeilen
Geesje de Vries (Wedstrijdleider)
 T:  038-4538421 
 M: 06-28952449
Dorien de Haan
Evert Veldhoen
Jan Mastenbroek
Marcel Scholing
Peter v.d. Veen

Commissie Materiaal
Henk Doze
Jan Mastenbroek
Bert de Vries

Commissie Jeugdzeilen
Tineke van der Wal (coördinator)
 Lieven de Keyerf 14
 3822 TE  Amersfoort
 Tel.: 033-456219
 e-mail: 
 jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl 

Contributie 2009
Lid   € 42,00
Echtparen   € 47,00
Jeugdlid   € 30,00

Bank
Rabobank 1257.78.724 
t.n.v. Penningmeester ZVB te ENS

Aanmeldingen, wijzigingen van 
gegevens of opzeggingen, 
svp schriftelijk of per e-mail 

doorgeven aan de penningmeester.

Remco Ruinemans
Kerkplein 32-B
8307 AP Ens

penningmeester@zvbelterwiede.nl

Artikelen (zo snel mogelijk met foto's) voor het jaarboekje of de website kunnen 
per e-mail worden gezonden naar webmaster@zvbelterwiede.nl
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Onze vereniging:
 “Het heden en het verleden”

Het verleden
Onze vereniging is opgericht in 1949. Eerst heette de vereniging 
Tourclub Belterwiede en dit is een aantal jaren geleden veranderd in 
Zeilvereniging Belterwiede. Het initiatief voor het opstarten van de 
vereniging onstond op de terugweg van een zeiltochtje van de 
Belterwijde - Blokzijl. De mannen van het eerste uur waren volgens 
Wim Veldman meest Meppelers. Ook Wim was erbij vanaf het begin. 
Het waren vooral de evenementen voor de gezelligheid: toertochten 
voor zeil en motorboten, zoals rondje Blokzijl en rondje Zwartsluis – 
Arembergergracht. Eieren zoeken met Pasen en een vliegtuig wat 
parachutes liet neerdalen op het meer, die moesten worden opge-
pikt. En wat dacht u van ringsteken met de zeilboot? Zo nu en dan 
werd er een wedstrijdje gezeild. In die eerste jaren bestond de vloot 
uit o.a. kleine en grote B.M., Akkrumer jol, Lark en enkele kajuitbo-
ten.

De vereniging heeft altijd Paviljoen “aan ’t Wiede“ als thuisbasis 
gehad. Dit paviljoen werd gebouwd in 1935 door Dhr. Bakker en in 
1954 overgenomen door de Fam. Meyer. Het was daarom jaren 
lang bekend als paviljoen “Meyer“. Er is nooit gesproken over een 
eigen clubhuis of een verenigingshaven. Ook nu nog verloopt de 
samenwerking met Henk Doze als eigenaar van de jachthaven en 
het pavil joen van de Fam. Bakker als uitbater van het paviljoen naar 
ieders tevredenheid.
In het verre verleden was er een grote verscheidenheid aan boten 
wat aan de start verscheen. Ook was er altijd een handicapklasse 
voor iedere boot uit een klasse waar een te klein aantal deelnemers 
voor was aangemeld. Men zeilde dan tegen elkaar en later werd via 
een handicapsysteem berekend wie de uiteindelijke winnaar werd. 
In de jaren eind zestig begin jaren zeventig was de zeilerij in onze 
regio zeer populair. Er waren meerdere verenigingen aktief in onze 
regio en zij organiseerden eenmaal per jaar gezamenlijk met 
Hemel vaartsdag, het aansluitende weekend en de pinksterdagen “De 
Blauwe Hand Week“ met een maximaal aantal deelnemers van 200 
boten. Er werd oa. veel gevaren in de Zestienkwardraat, Schakel 
Finn en Laser.

In de jaren tachtig ontwikkelde het wedstrijdzeilen zich en ontstond 
er behoefte aan een startschip zodat er altijd in de wind kon worden 
gestart. Dit was wel zo eerlijk voor de goede starters onder de zeilers. 
De zeilvereniging van Zuidlaren was net op zoek naar een nieuw 
startschip en wilde de vierkante bak die als startschip diende wel 
kwijt. Na donaties van verschillende leden die allen 100 gulden 
stortten kwam het startschip er en was er ook geld voor een grondi-
ge ver bouwing van het schip. Het verslepen van het schip van 
Zuidlaren naar de Belter was een hele happening op zich met de 
nodige tegen slagen. Een vierkant startschip vaart niet optimaal, 
maar ja dat kan elke landrot verzinnen. Dit nadeel kwam ook bij de 
wedstrijden tot uiting: het schip werd de dag voor de wedstrijd ver-
sleept naar de startplaats middenin het meer, maar bij flinke wind 
was het een tour om op koers te blijven. Momenteel wordt dit schip 
alleen nog als finish-schip gebruikt en als opslag voor een deel van 
ons materiaal. Begin jaren negentig kwam er vanuit bepaalde groe-
pen de roep om een beter vaarbaar schip. 
Aangezien dit een kostbare onderneming was voor een vereniging 
als de onze en het bestuur het destijds een te gewaagde onderne-
ming vond is toen gekozen voor een constructie van een stichting 
die “Stichting Wedstrijdzeilen Brederwiede “ ging heten. Weer ging 
men met de pet rond en kwam de financiering rond voor aanschaf 
en verbouw van het schip, wat ook nu weer door enthousiaste vrij-
willigers werd gedaan. Het schip werd gehuurd door onze vereni-
ging en door zeilvereniging “Hollands Venetie “

Het jeugdzeilen
Als jeugdboten had je in zeventiger jaren de piraat en als tweemans-
boot de Flits. Pas veel later kwam de optimist in beeld als jeugdbootje. 
Het leek niet sneller dan de piraat maar eenmaal op het water was 
de optimist een boot met veel betere zeileigenschappen dan de 
piraat. In de jaren zestig en zeventig was er nauwelijks sprake van 
een zeil- opleiding bij verenigingen. Je kon naar een zeilschool of 
op een zeilkamp, maar op de verenigingen werd het door welwillen-

de ouders gedaan. Mijn vader gaf de buurman een flinke rollade als 
hij ons de basisprincipes van het zeilen bijbracht.
Begin jaren tachtig is er een echte jeugdopleiding opgestart door 
een aantal mensen. Er werd begonnen met allemaal verschillende 
kleine bootjes en later is de optimist als basis genomen om zoveel 
mogelijk snelheidsverschillen te voorkomen. Lesgeven was anders 
niet goed mogelijk. Een opleiding had geen van de instructeurs 
genoten. Door schade en schande werd men wijs. De jeugdopleiding 
kreeg veel meer gestalte toen Harmen Meijer en Karel Witteveen 
zich er mee gingen bemoeien. Zij gingen de opleiding zeiltrainer vol-
gen bij het KNWV. en het CWO. systeem voor zeilopleidingen werd 
geintroduceerd: dit houdt in dat er zeilles wordt gegeven volgens 
een bepaald schema waarbij de cursist een landelijk geldend diplo-
ma krijgt en dat je een later verder kunt gaan voor een vervolg diplo-
ma. Dit is landelijk geldig zodat je bij een andere zeilvereniging of 
zeilschool verder kunt gaan  Het niveau van de jeugdzeilers ging 
met sprongen vooruit en de jeugd ging ook steeds meer naar andere 
meren om wedstrijden te zeilen en haalden daar aansprekende 
resultaten. We praten nu over de jaren negentig waarin een nieuwe 
boot opkwam: de Splash. Deze klasse heeft een enorme vlucht 
ge nomen, wat momenteel resulteert in wed strijdvelden nationaal en 
internationaal van 180- 250 boten. Zo heeft de zeiltraining een vast 
plaats gekregen in onze vereniging. We hebben als doel de zeilers 
op te leiden vanaf niveau 0 tot aan het niveau van een redelijke 
wedstrijdzeiler. Ook streven we er naar om ook de fanatieke wed-
strijd zeiler wat te bieden in de vorm van een voorjaarstraining. Dit 
hangt af van de behoefte die er bestaat. Voor een nog hoger niveau 
bestaan er in Nederland de Hoofdsteunpunten van de KNWV. Voor 
onze regio zijn dat Lelystad en Paterswolde.

Het heden
Onze vereniging stelt zich ten doel wedstrijden te organiseren, 
waarbij fanatiek wordt gevaren, maar eenmaal op de kant is gezel-
ligheid de basis. Daarnaast proberen we de jonge zeilers enthousi-
ast te krijgen voor het zeilen en voor het wedstrijdzeilen in het bij-
zonder. De basis van de wedstrijden zijn onze clubwedstrijden, die 
open zijn voor alle klassen. Deze clubwedstrijden worden in princi-
pe op de 2e zondag van elke maand gehouden. Daarnaast organi-
seert onze vereniging een aantal andere evenementen waaronder 
jaarlijks de Wiede Bokaal en in samenwerking met de O jollen klas-
se organisatie de Biercup voor O jollen. Tevens worden we regelma-
tig gevraagd om een van de grote jeugdevenementen van het 
Noorden te organiseren: de "Combi Noord" met een deelnemersveld 
van 100 boten.

De afgelopen jaren heeft het bestuur ingezet op het regelmatig ver-
nieuwen van onze materialen: zo zijn er de afgelopen jaren de 2 
rub berboten vervangen en daarbij trailers aangeschaft, de boeien-
boot kreeg een nieuwe schil en een nieuwe motor en de Finishboot 
kreeg een opknapbeurt. Inmiddels heeft de vereniging sinds 2007 
de beschikking over een eigen startschip. Vele uren van onze vrij-
willigers zijn daar in gaan zitten.
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Aanvang: 15.00 uur
Aanwezig: 30 leden en bestuursleden

Bericht van afwezigheid: Jan ten Hoeve, Leonoor de Weger, Fam. 
Van der wal, Jaap Bosman, Jaap Russchen (vanwege ziekte/opera-
tie en niet lang kunnen zitten en staan)

1. Opening
Bij afwezigheid van de voorzitter neemt Menno ter Braak het voorzit-
terschap op. Hij legt uit dat de voorzitter een ongelukkige planning  
heeft gemaakt met werk en vergaderen daarom is hij er niet. Hij komt 
later. Jaap Lijkendijk is onderweg en kan ieder moment aanschuiven. 
Dit jaar bestaat de club 60 jaar. Later in het jaar zal daarbij worden 
stilgestaan.

2. Herdenking 
Wij herdenken als eerste in stilte de 3 overleden leden van de ZV 
Belterwiede, Rolf Harder, Henk Wieringa en Roelof Kuper.

3. Notulen van de jaarvergadering van 2008
Zij hebben in het Jaarboek gestaan en er zijn geen op en/of aanmer-
kingen.

Alle verslagen van de commissies komen in het nieuwe Jaarboek te 
staan. 

4. Jaarverslag 2008
Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen. Er zijn bloemen 
voor Bert en Geesje. Ze hebben een moeilijk jaar achter de rug en 
het bestuur heeft alle vergaderingen bij hun thuis gehad. Goed voor-
zien van koffi e, thee en een drankje.

5. Jaarverslag wedstrijdcommissie
Verslag van Geesje

6. Jaarverslag jeugdzeilen
Verslag van Olf Jalving

7. Jaarverslag Materiaalcommissie
Verslag van Bert de Vries

8. Jaarverslag Penningmeester
Verslag van Remco. Eerste jaar als penningmeester van de ZVB. 
Hij heeft een nieuw computerprogramma aangeschaft waarin hij de 
ledenadministratie en facturering mee kan verwerken. ZVB staat 
er redelijk gezond voor, maar we moeten de vinger aan de pols 
houden. Afgelopen jaar hoge kosten gehad door kapotte motor van 
rubberboot. Kascommissie heeft gezegd dat startschip herwaardeert 
moest worden en dat is gebeurd. Er is subsidie ontvangen van de 
Gemeente Meppel. Het ledental is vrijwel stabiel gebleven rond de 
163. En gezinslid is volwaardig lid en een donateur is wel lid, maar er 
hoeft geen afdracht naar het Watersportverbond. 

Jan Dijkstra vraagt of er gereserveerd is voor het 60 jarig bestaan 
van de club. Er is  niet gereserveerd, maar er is wel ruimte voor.

9. Verslag kascommissie
Ellen Petter zegt dat alles in orde is, nadat de commissie gewezen 
had op de herwaardering van het startschip. Het bestuur kan de-
charge worden verleend. 
Jan ten Hove treed af, Ellen Petter blijft. Nieuw kascommissielid 
wordt Melle Geerts en Menno stelt voor om meteen ook een reser-
velid te benoemen. Die hoeft in principe niet in actie te komen, maar 
staat wel vast op de lijst voor opvolging in de kascommissie. Het 
reservelid is Jan Dijkstra.

10. Contributie 2009
Voor 2009 is de contributie hetzelfde gebleven. Voor volgend jaar 
bekijken we het opnieuw.

11. Statuten en Huishoudelijk Reglement in concept
Jaap Russchen en Remco Ruinemans hebben daar een concept 
voorstel van gemaakt. De Statuten is een zakelijke standaard 
document en in het Huishoudelijk Reglement kunnen praktische 

zaken geregeld worden, zonder dat daar de notaris voor nodig is en 
de daarbij behorende kosten. Er volgt discussie over gevolgde pro-
cedure en men komt tot de conclusie dat er niet correct gehandeld 
is. Men wil graag weten wat de verschillen zijn. Er wordt besloten 
dat de verschillen op papier gezet worden en aan de leden kenbaar 
gemaakt worden. In een volgende vergadering op korte termijn 
zullen de zaken dan opnieuw besproken worden. Dit zal vooraf dan 
duidelijk aan de leden kenbaar gemaakt worden.

Cor de Jong vraagt om delicate zaken niet op de website te publi-
ceren, maar op een andere manier aan de leden kenbaar te maken. 
Wellicht is een afgeschermd deel voor leden een idee. Het bestuur 
zal daarover nadenken en eventueel overleggen met de webmaster.

12. Bestuurverkiezing
Aftredend is Jaap Lijkendijk en niet herkiesbaar. Jaap heeft 7 jaar 
het secretariaat gehad en is nog even gewoon bestuurslid geweest. 
Hij wil nu graag weer andere dingen gaan doen. Hij wordt door de 
voorzitter bedankt voor zijn bijdrage in het bestuur en hij krijgt een 
attentie en bloemen.

Olf Jalving heeft vorig jaar al aangegeven dat zijn tijd er ook op zou 
zitten. Hij heeft veel voor de jeugd betekend en gaat nu ook andere 
dingen doen. Ook voor hem een attentie.

Volgend jaar is Jan ten Hoeve aftredend als voorzitter. Wij hebben 
wel opvolging voor hem gevonden in de vorm van Jaap Russchen, 
maar de leden wordt gevraagd of er misschien nog andere mensen 
zijn die belangstelling voor deze functie hebben. 

13. 16m2 klasse Harmen Bouwstra 19 jaar rayonvertegenwoor-
diger
Harmen Bouwstra bedankt het bestuur voor de spreektijd. Hij stopt 
dit jaar als rayonvertegenwoordiger van de 16m2 en heeft twee op-
volgers gevonden tijdens een avond met alle klasse vertegenwoordi-
gers. Jan Dijkstra (als klasse voogd)en Jan de Haan (als rayonverte-
genwoordiger van Overijssel.)
Het laatste jaar is een druk jaar. Er is een trimdag georganiseerd met 
Maarten Jamin en aan het eind van het jaar, 11 en 12 oktober, zal de 
Regiofi nale op de Belter plaats vinden. De organisatie ligt bij de ZVB. 
Kwadraat zeilers worden opgeroepen om veel te varen zodat er uit 
onze regio weer een aantal zeilers mee kunnen doen. In het week-
end van 13 en 14 juni varen de 16 kwadraten alleen op zondag.
Zeilers uit Overijssel gaan zelfs op tournee. Dit is een actie van Jan 
de Haan. Er varen o.a. drie zeilers in Reeuwijk mee. Ook bij de PIP 
in Loosdrecht zeilen ze mee. Er wordt daar gevaren met het Trace 
en Tracking systeem, zodat thuisblijvers op internet de zeilers kun-
nen volgen. De NK zal in Roermond gevaren worden met een groot 
feest. Harmen zal de gegevens ook naar de webmaster sturen. 

14. Clubkampioenen 2008
In de Splash/Flash is het Karel Witteveen
In de O-Jol is het Cor de Jong
In de 16m2 is het Hans Webbink
Voor allen is er een beker om te houden en een wisselbeker die weer 
ingeleverd moet worden. De mening van de leden is dat het toch 
leuker is om de Clubkampioenen te huldigen na de laatste wedstrijd 
en niet tijdens de Jaarvergadering.

15. Wat verder ter tafel komt
Op deze discussie inhakend vraagt de voorzitter wat de leden ervan 
vinden om op zaterdagmiddag te vergaderen i.p.v. op een doorde-
weekse dag. Jan de Haan wil wel weer op zaterdag middag. Tijdstip 
kan variëren, de een wil later op de middag de ander vroeger. Eerder 
in het jaar enz., enz. Het bestuur zal er nog eens over nadenken. 

Ed en Marcel Scholing gaan de cursus volgen voor rescue. Karel 
Witteveen wil de cursus wel op de Belter. Er wordt gezegd dat de 
huidige cursisten het geleerde aan hun mede rescue vaarders kun-
nen overbrengen. Eventueel kunnen er volgend jaar nog eens een 
paar leden op cursus. 
Bestuurders van rubberboten en andere boten moeten er goed 
om denken bij het in en uit de haven varen voorzichtig gebeurd en 
met de motor omhoog getrimd. Er is vorig jaar een motor behoorlijk 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ZV Belterwiede 
(gehouden op 4 april 2009 in Paviljoen Aan ’t Wiede in Wanneperveen)
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defect geraakt door ondeskundig gebruik. En helaas hing er geen 
kaartje bij met de naam van degene die het is overkomen. Dit jaar 
komen er koffertjes in de boten met een logboekje, EHBO doosje, 
vlaggen en radio gestuurde startklokjes. Graag alles in goede con-
ditie houden en melden als er iets kapot gaat en/of in het water valt. 
Het kan iedereen overkomen, ook schade varen, maar meldt het 
wel even in het logboek en bij de wedstrijdleiding, zodat we bij een 
volgend evenement niet voor een verrassing komen te staan. 

De voorzitter memoreert het feit dat de club dit jaar 60 jaar bestaat 
en dat er later in het jaar aandacht aan besteed zal worden. Er wordt 
gedacht aan een foto tentoonstelling o.i.d. oude verhalen etc. etc. 
Graag zou het bestuur zien dat er een jubileumcommissie gevormd 
gaat worden vanuit de leden. 

Yvo Verburg vraagt of het een idee is dat in het jubileum jaar er niet 
alleen een kamp zal zijn voor de jeugd, maar dat ieder lid mee kan 
doen. Er zal over nagedacht worden.

De jeugdcommissie wil graag nieuwe boeien. Ze hebben er 20 stuks 
nodig. Er moeten er nog 5 bijkomen. 

Cor de Jong mist de aprilwedstrijden. Hij vindt het jammer dat er dan 
nog niet gevaren kan worden. Geesje legt uit dat de mensen en het 
materiaal nog niet beschikbaar zijn in april. Mensen zijn meer bezig 
om de camping, hun caravan en boot klaar te maken. Het is orga-
nisatorisch te zwaar voor de wedstrijdcommissie. Geesje zegt dat 
alles afhangt van de beschikbaarheid van de vrijwilligers; meer on-
dersteuning daarin zou een oplossing kunnen zijn. Dus vrijwilligers 
erbij die op eerdere tijdstippen al kunnen assisteren bij wedstrijden. 
Eventueel de jeugd erbij betrekken zou een oplossing kunnen zijn. 
Of zeilers uit andere klassen. 
Zeilers zouden elkaar kunnen helpen. Kwadraat zeilers kunnen 
bijvoorbeeld bij O-Jollen evenementen helpen en andersom. Ook de 

jeugd zou meer mee kunnen helpen. Oproep op de site en mensen 
persoonlijk benaderen.

Karel Witteveen is Beoordeling Gemachtigde en moet daar iedere 
2 jaar cursus voor volgen. Hij wil dit nog een keer doen, daarna niet 
meer. Ook Ritze Westerbeek is BG, maar doet het dit jaar al niet 
meer. Er moeten mensen bij de club zijn die BG zijn, anders wordt 
de licentie voor het geven van de CWO cursus voor de jeugd niet 
verlengd en raakt men de stempel kwijt. Vraag is of het bestuur 
fi nanciële ondersteuning wil verlenen en het antwoord is ja. Het lijkt 
handig om Yvo Verburg te vragen om de cursus te gaan doen.

Karel Witteveen vraagt of er iets gedaan kan worden om de dicht-
groei van het meer tegen te gaan. Natuur Monumenten vindt het erg 
mooi zoals het nu is. Er zal contact opgenomen worden met Natuur-
monumenten om te vragen of er toch niet iets gedaan kan worden. 

Jan Dijkstra wil nog even aandacht voor de Plaatjes avond op 10 
april a.s. De vereniging uit Giethoorn komt ook.

Ed Scholing vraagt nog even naar de actuele zaken rondom het 
jeugdzeilen. Lisanne zal er nog even naar kijken..

Ed Scholing wordt door de penningmeester bedankt voor zijn in-
spanningen voor het Jaarboekje en het bijhouden van de website.

De voorzitter bedankt de fam. Bakker van het Paviljoen en Henk 
Doze van de jachthaven voor hun nooit afl atende hulp en ondersteu-
ning bij het organiseren van activiteiten van de club. 

Dan sluit de voorzitter de vergadering, nadat hij een compliment 
heeft gekregen uit de zaal over zijn functie als ad interim voorzitter. 

Jaarverslag 2008 Secretaris
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 10 keer vergaderd. Tijdens 
deze vergaderingen kwamen diverse onderwerpen aan de orde. 

Zoals u op de site heeft kunnen zien is er een opzet gemaakt van 
nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Dit punt 
staat verderop in de agenda.
Er moest een nieuwe buitenboord motor worden aangeschaft en 
verder is het materiaal nagekeken en op orde gehouden. 
Er is tijd besteed aan de voorbereidingen van de wedstrijden en er is 
gesproken om meerdere klassen geïnteresseerd te krijgen voor het 
varen op de Belterwiede. Resultaat daarvan is dat de Solo klasse dit 
jaar in juni meevaart met de clubwedstrijden. En aan het einde van 
het jaar in oktober zullen de Regiofi nales van de 16m2 bij ons op de 
Belter plaatsvinden. 

Er is veel tijd door Remco Ruinemans gewijd aan de ledenadminis-
tratie. Het hele bestand is gecontroleerd en opgeschoond. Gekop-
peld aan het factureringsprogramma kan hij  nu met één druk op de 
knop zorgen dat de acceptgiro’s uit zijn computer rollen, de druk op 
een andere knop zorgt ervoor dat de automatisch incasso’s bij de 
bank terecht komen. Laat vooral iedereen via automatische incasso 
zijn contributie innen, het scheelt hem heel erg veel werk. Dat het 
nog niet helemaal onfeilbaar is hebben we gemerkt tijdens het ver-
sturen van de uitnodiging voor deze vergadering. Graag zouden wij 
zien dat wijzigingen in adres of andere situatie graag direct aan het 
secretariaat doorgeven worden.
We hebben in september een constructieve vergadering gehad met 
zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de klasse organisaties die 
bij ons varen. Daar zijn plannen en ideeën uitgewisseld. 

Onze webmaster Ed Scholing verzorgt uitstekend de website en 
als u iets heeft wat gepubliceerd kan worden dan kunt u dat naar 
hem toesturen. Hierdoor wordt de site levendig en lokt het uit om 
regelmatig te kijken. 

Het bestuur hoopt op een goed zeilseizoen hier op de Belter, en 
zeilers die elders zeilen, ook dan heel veel plezier en succes. 

Barbara Schreuder, april 2009
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Jaarverslag 2008 Wedstrijdcommité
Afgelopen seizoen hebben we 6 clubwedstrijddagen gehad.

1e clubwedstrijd
In april zijn we gestart met 20 deelnemers, verdeeld over 3 klassen. 
De Splash en Flash hebben we samengevoegd tot één groep, met 
een handicapfactor, zodat dit een volledige klasse kon worden. 
Doordat het wedstrijdcomité zo vroeg in het seizoen nog niet volledig 
was, hebben we een beroep moeten doen op invallers. (Het is fi jn dat 
er dan mensen beschikbaar zijn.) We hadden een fantastisch team 
in de rescueboten en op het startschip. Bedankt voor jullie inzet.
Met een matige, oostenwind was dat een mooie start van het sei-
zoen 2008.

2e clubwedstrijd
Onze 2e wedstrijddag, in mei, met windkracht 3 uit het oosten en 22 
boten aan de start verliep gesmeerd. Een fi jn team, ook deze keer 
aangevuld met mensen van buitenaf, heeft genoten van de organisa-
tie met als resultaat een geweldige zeildag om op terug te zien.

3e clubwedstrijd
Dat was pech. De wind bleef weg .
We hadden 31 deelnemers aan de start met een extra groep Ja-
velins.
We zijn het water opgegaan, maar er was zo weinig wind, dat er 
eerst uitstel van de wedstrijd was. Verkassen van het startschip 
en weer uitstel met uiteindelijk maar één start van een heel matige 
wedstrijd. Het weer was té mooi!!!

4e en 5e clubwedstrijd
De wedstrijden van juli en augustus waren, wat de wind betrof, veel 
beter. 
In juli (20deelnemers) waren zelfs onze boeien op drift geraakt, wat 
uitstel van de eerste wedstrijd tot gevolg had. Verder hadden we 
geen reden tot klagen. Er was volop zon en wind, mooi zeilweer dus.
In augustus (23 deelnemers) ging het wat heftiger te keer. De laatste 
wedstrijd werden we wel heel erg verrast door stevige wind met 

uitschieters tot ruim windkracht 6. 
Verschillende zeilers moesten het 
veld verlaten met schade. Jammer 
voor de nieuwe jeugdklasse Laser 
Pico. Zij konden met dit weer 
moeilijk de boot overeind houden 
en moesten dan ook opgeven.

6e clubwedstrijd
September liet een mooi veld 
deelnemers te zien. 40 in totaal. 
De optimistenklasse was met 16 
deelnemers als grootste klasse 
aanwezig. Dit waren voornamelijk 
zeilers die voor het eerst, na de 
trainingen op de Belter, meededen 
met de clubwedstrijden. Alle lof 
voor hen en onze complimenten 
voor de Optimistzeilers en hun 
trainers.

Eindstand/Clubkampioenen
Splash/Flash: Karel Witteveen
O jol: Cor de Jong
16m2: Hans Webbink
 
Wiede Bokaal (27 en 28 september)
45 deelnemers 
Voor alle deelnemers was er een attentie in de vorm van een ther-
mosbeker, beschikbaar gesteld door de fa. Hagedoorn, Meppel.
Er waren 4 klassen aanwezig, waarvan de 16m2 met 24 deelnemers 
de grootste groep vormde. Voor de 16m2 zeilers  was het tevens een 
klassen evenement. We hadden daar 15 boten van andere plassen. 
Deze deelnemers hebben het erg naar de zin gehad en velen zullen 
we de volgende keer terug zien.

Dit weekend waren 7 optimisten  ook weer van de partij. Ze hadden 
de laatste clubwedstrijd al aangegeven dat ze graag mee wilden 
doen. 
Het weer was super, maar om te zeilen heb je toch meer wind nodig. 
Zaterdag draaide de wind steeds, zodat het voor het startschip moei-
lijk was om een goede startpositie te zoeken. Met moeite hebben we 
er 1 race uit kunnen halen. Verder was het die dag heerlijk toeven 
op het terras van het paviljoen. ’s Avonds kon men voor het eten 
aanschuiven om te genieten van een heerlijk menu.
Zondag was er iets meer wind en hebben we, door de wedstrijden 
kort te houden, toch nog 3 races kunnen varen.

De eindstand was als volgt:
Splash  1. Lisanne Petter
O-jollen  1. Remco Ruinemans
16m2  1. Sander Spannenburg en Francis Hartman 
Optimist 1. Tristan Wouda

Biercup (4 en 5 oktober)
Biercup voor de O-jollen, het laatste zeilevenement van het seizoen 
2008.
Met een wedstrijdveld van 34 O-jollen was het weer een gezellig, 
maar mistig weekend. Op zaterdag  werd er om 1.45 gestart met een 
doorlopende driehoek-lus baan. De wind was matig kracht 3,5. Na 
ca. 1 uur zeilen was er een pauze. ’s Middags hebben we 2 races 
laten varen, maar beide keren wel nadat we de zeilers, na een valse 
start, opnieuw moesten laten starten.
Zondag  was het echt mis(t). Geen boei te zien.
Wachten en wachten met uiteindelijk toch de beslissing om verder 
geen wedstrijden meer te varen.
1. Ton Op de Weegh
2. Jan ten hoeve
3. Luut de Zee

Al met al kunnen we toch zeggen dat we in 2008 een mooi zeilsei-
zoen hebben gehad.
Ieder die hieraan mee heeft gewerkt wordt hartelijk bedankt.

Namens het wedstrijdcomité,
Geesje de Vries 

Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 350
7602 KL Almelo

Postadres
Postbus 616
7600 AP Almelo

Telefoon     
0546 577919

Fax     
0546 574983

E-mail     
info@boonenpijlman.nl

Internet     
www.boonenpijlman.nl

g r o n d r e i n i g i n g  e n  b o u w s t o f f e n

boon en pijlman  

draagt zorg voor erkende en professionele 

reiniging van uw verontreinigde grond.

       Slagvaardig

       Dynamisch

       Deskundig

       Betrouwbaar

Een passende oplossing, voor elke situatie!

Wij lossen het opWij lossen het op

g r o n d r e i n i g i n g  e n  b o u w s t o f f e n

Verontreinigde grond?
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Evenals vorige jaren werd er ook in 2008 weer door de ZVB  
jeugdzeiltrainingen gegeven vanaf het strandje en haven van 
Camping “Aan ’t Wiede” te Wanneperveen.

In de periode van juni t/m september werden op 8 zaterdagen 
trainingen op verschillende niveau’s in de optimist en, weer terug 
van weggeweest, de Splash gegeven. 
Totaal werd er aan 43 zeilers (sters) training gegeven, 14 in de 
beginnersgroep, 16 in de vervolggroep en 8 in de gevorderdengroep 
in de optimist en 6 in de Splash
Van de 43 zeilers konden we 21 als nieuw lid van de ZVB 
inschrijven.

De lessen werden gegeven door een onder aanvoering van Ivo 
Verburgh door een vast team bestaande uit Daan Delforterie, Peter 
Houwelingen, Cornelieke Moeke, Lisanne Petter en Leonoor de 
Weger. 

Het seizoen 2008 werd gekenmerkt door gunstige weersomstandig-

heden voor de zeiltrainingen en dat heeft er toe geleid dat een 
behoorlijk aantal zeilers een CWO diploma hebben gehaald.

Niet alleen werd er gezeild in 2008 Het team heeft ook een 
zeilweekend op een camping in Giethoorn georganiseerd. Er werd in 
tenten overnacht en de opkomst was goed en de kinderen hebben 
veel lol en zeilplezier gehad. Hulde voor dit initiatief!

Na jarenlange trouwe dienst heeft Olf te kennen gegeven te stoppen 
met de organisatie van de zeillessen en heeft in Tineke van der Wal 
bereid gevonden het van hem over te nemen. Wij wensen Tineke 
veel succes met de werkzaamheden. Tineke kennende zal dit zeker 
gaan lukken.
 
De commissie bedankt de familie Bakker en Henk Doze voor hun 
gastvrijheid en medewerking.
Tot slot wil ik persoonlijk alle betrokkenen bedanken voor hun 
samenwerking en wens ik een ieder veel succes met het vervolg 
van de zeillessen.

Jaarverslag commissie jeugdzeiltrainingen

Wedstrijdkalender 2009
10 mei   1e clubwedstrijd
13-14 juni wedstrijdweekeinde waarvan de
  zondag mee telt als 2e club-
  wedstrijd
12 juli  3e clubwedstrijd
9 augustus 4e clubwedstrijd
13 september 5e clubwedstrijd
26-27 septemb. Wiedebokaal
3-4 oktober Biercup (alleen voor O-jollen

Nu wij zelf een startschip hebben, zijn wij als vereniging heel tevre-
den. Het werkt gewoon relaxt.
Henk Doze, Bert de Vries en Jannus Schipper hebben in de winter-
voorjaar het onderwaterschip in de antiefouling gezet, na eerst de 
grote hoeveelheid aangroei te hebben verwijderd. Heel veel tijd ging 
hier in zitten. Vooral de mosselaangroei afsteken.
In het voorjaar is het schip door boer Regeling van de Zomerdijk 
naar Meppel gebracht, alwaar het te water is gelaten bij scheepswerf 
Wout Liezen, nog bemiddeld door Jaap Bosman. Dit was kosteloos, 
waarvoor hartelijke dank naar genoemde personen voor hun inzet. 
Jaap brengt ook de motoren naar Mulder voor onderhoud, als van-
ouds. Geweldig Jaap!! 
Verder heeft de fam Hagedoorn uit Meppel een luchthoorn 24v ge-
schonken voor het startschip, hartelijke dank.

Een defecte motor van de rescue boot is vernieuwd. De fa. Mulder 
heeft een fl inke korting voor de ZVB vereniging gegeven. Henk en 
Bert hebben dit onderhandeld.
Na veel moeite heb ik nieuwe koolborstels voor de boegschroef van 
het startschip kunnen laten maken in Amsterdam. Hopelijk hebben 
we dan weer een goed werkende boegschroef.
Verder ben ik nog op zoek naar een klapanker om het schip achter 
vast te leggen. Het oude anker heeft niet genoeg grip.

Een ankerlier op 
het voordek staat 
op het verlanglijst-
je, dit in verband 
met de veiligheid 
van de medewer-
kers. Op het kleine 
polyester voordek 
is het bij nat weer 
gevaarlijk glad en 
er is geen reling, 
dus u begrijpt dat 

we hier heel blij mee zouden zijn. Heeft u een ankerlier of wilt u er 
een sponsoren, meld het ons. Alvast hartelijke dank .

Er komt een nieuwe stootlijst aan de zijkant (van hout). De oude 
bekabeling laat los en het brons eronder is krom en  gescheurd.
Jan ten Hoeve zou een dekkleedje achter maken, zodat de kuip 
droog blijft bij regen en in de winter. Hier wachten wij nog even op. 
Jan heeft het druk (nieuwe zeilmakershal) en moet dit ertussen door 
doen.
Persoonlijk zou ik het achterste deel dichtgemaakt willen zien met 
een zeildoek, net als een voortent van een caravan. De medewer-
kers staan dan wat droger en beschut bij slecht weer, en er hoeft niet 
gehoosd te worden na regen, als het schip niet gebruikt wordt. Dit 
nog in overleg met de penningmeester en andere bestuursleden.

Door het vele leeghozen van het startschip komt Henk Doze in aan-
merking voor de prijs van ‘het gevulde hoosvat’

Bert de Vries 
Materiaal commissie

Jaarverslag materiaalcommissie
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HAGEDOORN

ZVB clubwedstrijden totaal 2008
Uitslag Splash/Flash op SW factor (Punten houden rekening met 5  aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 760 Karel/Karlijn Witteveen (fl ash) 18,0 2 1 2 1 2 1 1 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) ) 2 1 2 1 1 1
2 1040 Myrthille Witteveen (fl ash) 30,0 1 2 1 2 3 2 2 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) ) 4 3 (dnf) ) 2 2 2
3 1643 Thijs v.d. Wal (splash) 38,0 4 3 3 3 1 3 (dnc) (dnc) (dnc) ) 2 2 1 (dnc) (dnc) (dnc) 3 3 3
4 264 Lisanne Petter (splash) 52,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnf) (dns) (dns) 1 1 2 1 2 (dnf) (dnc) (dnc) (dnc)
5 223 Eva Hageman (splash) 69,0 3 (dns) 4 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 4 1 (dnc) (dnc) (dnc)
6 781 Leonoor de Weger (fl ash) 88,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) ) 4 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)

Uitslag 16m2 (Punten houden rekening met 5  aftrekwedstrijden)
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 4311 Hans Webbink/Isabel de Boer 20,0 1 1 1 3 2 (7 (5 (dns) (dns) ) 1 1 1 3 1 1 (4 ) 1 3
2 4367 Jan de Haan/Carla Busbroek 31,0 2 2 4 2 (8 ) 3 1 (dns) (dns) ) 3 3 3 1 4 2 (6 (5 ) 1
3 4256 Bert de Vries/ Arie Ruijs 71,0 3 5 3 7 4 8 2 (dns) (dns) ) 4 5 4 (dnc) (dnc) (dnc) ) 8 (dnf) (dns)
4 2500 Harry Gierveld 76,0 5 3 2 (dnc) (dnc) (dnc) ) 4 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) 2 5 5 5 4 7
5 4232 Team Schipper 76,0 (dnc) (dnc) (dnc) 4 5 4 6 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) 4 2 4 2 7 4
6 4447 Jan Busbroek 82,0 4 4 (dns) 8 6 6 (dnc) (dnc) (dnc) ) 2 2 2 7 7 (dns) (dnc) (dnc) (dnc)
7 4382 Gerard en Sonja Bralten 96,0 (dnc) (dnc) (dnc) ) 1 1 2 (dns) (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 1 3 2
8 4340 Lucas Ruinemans 96,0 6 6 (dns) 5 7 5 (dns) (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 7 2 5
9 4216 Harry Breman/Martin Veldhoen 109,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) 6 6 3 3 6 6

10 3623 Jan Hageman 120,0 7 7 6 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 4 5 10 9 (dnf) (dnc) (dnc) (dnc)
11 4284 Jan en Liesbeth Hagedoorn 121,0 (dnf) (dns) 5 9 (dnf) (dns) 7 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) ) 9 8 (dns) (dnc) (dnc) (dnc)
12 4376 Team Dijkstra 127,0 (dnc) (dnc) (dnc) ) 6 3 1 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 3 (dns) (dnc) (dnc) (dnc)
13 4355 Ellis de Haan 170,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 8 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc)

Uitslag 0-jol (Punten houden rekening met 5  aftrekwedstrijden)
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 633 Cor de Jong 41,0 2 3 4 3 6 6 2 (dns) (dns) ) 2 5 4 (dnc) (dnc) (dnc) ) 1 1 2
2 506 Remco Ruinemans 47,0 1 1 5 5 9 4 (dnc) (dnc) (dnc) (12 ) 1 (11 ) 1 2 4 4 5 5
3 438 Jan v. Essenveld 71,0 8 5 2 (dnc) (dnc) (dnc) ) 3 (dns) (dns) ) 5 12 7 2 3 2 6 6 10
4 623 Jan-Alle Broersma 80,0 3 2 3 8 5 7 10 (dns) (dns) (dns) 4 3 (dnc) (dnc) (dnc) ) 9 4 8
5 396 Jack Petter 83,0 5 (dnf) (dns) 2 4 8 11 (dns) (dns) ) 4 9 8 (dnf) 4 3 (dnc) (dnc) (dnc)
6 635 Bart Smit 88,0 6 4 6 4 7 9 9 (dns) (dns) ) 8 6 6 (dnc) (dnc) (dnc) ) 5 9 9
7 548 Jaap Russchen 97,0 7 7 7 (dnc) (dnc) (dnc) ) 6 (dns) (dns) ) 6 7 (dns) 3 5 5 (dns) (dns) 4
8 470 Mark Bosma 99,0 (dnc) (dnc) (dnc) ) 7 3 3 5 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnf) 1 1 11 2 7
9 501 Wubbo Veldman 135,0 (dnc) (dnc) (dnc) ) 6 2 2 (dns) (dns) (dns) 3 8 2 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 1

10 643 Menno ter Braak 145,0 4 6 1 9 8 5 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 7 3 (dnf)
11 637 Johan Visser 176,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 12 (dns) (dns) 9 11 9 (dnc) (dnc) (dnc) 3 8 6
12 1511 Reinhard Hohage 176,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 11 13 12 4 6 (dnf) 10 11 (dns)
13 561 Klaas Doevedans 209,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 13 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 2 7 3
14 538 Henk Smulders 220,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 7 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 8 10 11
15 587 Ben Tijssen 223,0 (dnc) (dnc) (dnc) ) 1 1 1 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
16 608 Jan ten Hoeve 224,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 1 2 1 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
17 1462 Jaap Lijkendijk 235,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 7 3 5 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
18 615 Saskia Bakker 250,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 10 10 10 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
19 1503 Stef Gierveld 251,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 1 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
20 503 Martin de Groot 254,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 4 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
21 575 Wytze Berghuis 258,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 8 (dns) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)

Uitslag Optimist
No Zeilno Naam Punten 13 14 15 16 17
1 12 Joyce Logtenberg 41,0 1 dns dns dnc dnc
2 1 Wouter Nijholt 58,0 dnc dnc dnc 3 1
3 1661 Tristan Wouda 59,0 dnc dnc dnc 1 4
4 2438 Bart Hulst 63,0 dnc dnc dnc 7 2
5 114 Kevin Kalthof 63,0 dnc dnc dnc 6 3
6 5 Rinus v.d. Veen 67,0 dnc dnc dnc 8 5
7 1144 Cas Slurink 71,0 dnc dnc dnc 11 6
8 11114 Robert v. Riet 73,0 dnc dnc dnc 2 dnf
9 2504 Elise Volk 75,0 dnc dnc dnc 4 dnf

10 6 Emma v. Manen 75,0 dnc dnc dnc 14 7
11 1628 Jelmer Molendijk 76,0 dnc dnc dnc 5 dnf
12 9 Niels Rollema 78,0 dnc dnc dnc 16 8
13 98 Lennart Molendijk 78,0 dnc dnc dnc 15 9
14 8 Max Meijer 80,0 dnc dnc dnc 9 dnf
15 14 Sebo Jan v.d. Wal 81,0 dnc dnc dnc 10 dnf
16 11111 Annemijn Wijngaarts 83,0 dnc dnc dnc 12 dnf
17 2602 Stijn Hulst 84,0 dnc dnc dnc 13 dnf

Uitslag Javelin
No Zeilno Naam Punten 7 8 9
1 554 Jan ter Stege 11,0 1 dns dns
2 567 Jan ten Hoeve 12,0 2 dns dns
3 553 Harry Zaremba 13,0 3 dns dns
4 324 Jaap Lijkendijk 14,0 4 dns dns

Kampioen Wiedebokaal, O-jol             Clubkampioen O-jol          
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Uitslagen Wiede Bokaal 2008
Uitslag Splash/Flash

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 264 Lisanne Petter 7,0 1 3 1 2
2 781 Reinier de Weger 7,0 2 2 2 1
3 2248 Mirte Volk 11,0 dnc 1 3 3

 Uitslag 0-jol
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 506 Remco Ruinemans 12,0 1 1 4 6
2 438 Jan v. Essenveld 14,0 2 2 5 5
3 633 Cor de Jong 16,0 7 3 3 3
4 501 Wubbo Veldman 17,0 4 6 6 1
5 462 Jaap Lijkendijk 25,0 5 9 1 10
6 553 Gerard op de Weegh 25,0 dns 7 2 4
7 635 Bart Smit 26,0 6 5 8 7
8 548 Jaap Russchen 27,0 3 8 7 9
9 534 Jan Jellema 33,0 dnc 10 9 2

10 643 Menno ter Braak 34,0 dns 4 10 8
11 511 Reinhard Hohage 41,0 8 11 11 11

Uitslag 16m2
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3725 Sander Spannenburg/Fransis 

Hartman
13,0 1 3 8 1

2 4327 Harmen Bouwstra/Frank Bax 16,0 3 1 4 8
3 4441 Melle Heerlien/Victor Vos 16,0 5 6 1 4
4 4267 Huub Gillissen/Karsten Groth 25,0 8 8 3 6
5 4357 Gerben Spaargaren/Margriet v. 

Sisseren
26,0 4 11 2 9

6 4398 Wesley Ladage/Ton Op de Weegh 29,0 7 15 5 2
7 4331 Jurgen v.d. Vijver/Natasja Kesteloo 29,0 2 13 7 7
8 4336 Coen van Beek/Petra Moree 29,0 16 4 6 3
9 4374 Arno Diender /Bram Deutz 40,0 15 5 10 10

10 4367 Jan de Haan/Carla Busbroek 49,0 9 7 19 14
11 4436 Otto Groen/Sander de Ruiter 51,0 13 12 14 12
12 4382 Gerard en Sonja Bralten 53,0 6 21 21 5
13 4376 Team Dijkstra 56,0 11 17 17 11
14 4340 Lucas Ruinemans/Fred Bosch 61,0 dnf 10 11 15
15 4352 Nils Spliethoff/Hilde Spliethoff 64,0 12 2 dnc dnc
16 4216 Harry Breman/Martin Veldhoen 70,0 dnf 23 9 13
17 4232 Team Schipper 71,0 19 16 20 16
18 3924 Melle Geerts/Marianne Leonards 72,0 dnf 9 13 dnc
19 4133 Gierveld 72,0 dnc 18 12 17
20 3806 Paul David Baarspul/Mark d.Groot 73,0 20 20 15 18
21 4252 Sjaak Weststrate/Rik van Hooff 74,0 17 19 18 20
22 4447 Jan en Annet Busbroek 75,0 18 22 16 19
23 3777 Reinout Klapwijk/Henk v. 

Bohemen
78,0 14 14 dnc dnc

24 4451 Bert Dalmolen/Francis Dalmolen 85,0 10 dnc dnc dnc

 Uitslag 0ptimist
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1661 Tristan Wouda 7,0 1 3 1 2
2 5 Rinus v.d. Veen 9,0 2 4 2 1
3 1005 Sebo Jan v.d. Wal 12,0 3 1 4 4
4 2504 Elise Volk 16,0 dnc 2 3 3
5 11 Annemijn Wijngaerts 23,0 4 6 7 6
6 1 Anouk Evers 23,0 dnc 5 5 5
7 22 Femke Evers 28,0 dnc 7 6 7

Uitslagen Biercup 2008
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 553 Ton op de Weegh 7,0 4 1 2
2 534 Jan ten Hoeve 10,0 7 2 1
3 518 Luut de Zee 11,0 3 3 5
4 512 Jan Willem van den Hondel 12,0 1 4 7
5 644 Henk de Groot 13,0 2 5 6
6 587 Ben Tijssen 21,0 8 9 4
7 630 Anton Wachter 26,0 6 7 13
8 578 Jacobus de Vries 27,0 13 11 3
9 626 Henk Mik 31,0 10 10 11

10 501 Wubbo Veldman 37,0 9 12 16
11 583 Jan Willem Lalleman 40,0 17 15 8
12 511 Henk Doze 41,0 12 19 10
13 588 Hans Webbink 50,0 dnc 6 9
14 568 Hans Broertjes 50,0 23 8 19
15 506 Remco Ruinemans 54,0 20 22 12
16 572 Gerard Op de Weegh 55,0 5 dnf 15
17 575 Wytze Berghuis 56,0 25 13 18
18 637 Johan Visser 58,0 24 14 20
19 623 Jan-Alle Broersma 60,0 28 18 14
20 470 Joop Feenstra 60,0 19 16 25
21 633 Cor de Jong 62,0 11 27 24
22 503 Mark Bosma 63,0 18 23 22
23 635 Olav Kerssemakers 64,0 22 25 17
24 643 Menno ter Braak 66,0 14 31 21
25 438 Jan v. Essenveld 70,0 30 17 23
26 628 Rinus Kagchelland 71,0 16 20 dnc
27 530 Jaap Lijkendijk 76,0 29 21 26
28 539 Klaas Plaatje 80,0 21 24 dnf
29 538 Henk Smulders 80,0 26 26 28
30 548 Jaap Russchen 82,0 15 32 dns
31 606 Hendrik van Isselmuden 89,0 27 dnf 27
32 53 Reinhard Hohage 89,0 31 28 30
33 50 Jan de Haan 90,0 32 29 29
34 462 Harry Zaremba van Oranje 94,0 33 30 31

Verslag Wiedebokaal 27 en 28 september.
 
Na vroeg opstaan keek ik uit mijn raam en zag dat het nogal mistig 
was buiten. Ik had met mijn bemanning afgesproken een dag er 
voor dat ik tegen 8.30 zou gaan rijden richting De Belter.
Op een gegeven moment op de snelweg bij Assen heb ik Victor (mijn 
bemanning dus) maar even gebeld en gevraagd waar hij inmiddels 
reed. Het bleek dus dat hij al ver voor me reed, maar ja ik heb over de 
eerste 30 kilometer wel een uur gedaan door die dichte mist. 
We hebben maar even afgesproken bij een benzinepomp om elkaar 
daar te zien want Victor had namelijk een Tom Tom. En omdat het 
zo mistig was vertrouwde ik niet zo meer op de Mel Mel. Ook nog na 
menige omleidingen rond om Meppel hebben we de Belter gevonden.
Na een mooi ontvangst met gratis koffi e en een thermosfl es voor de 
deelnemers was het echter wachten tot de mist zou gaan verdwijnen. 
Wind was er ook al niet dus was er maar één oplossing en dat was 
uitstel. Na ongeveer 2 uur uitstel meende ik zijn we de plas opgegaan 
omdat het heel lichtjes is gaan waaien en de mist helemaal was 
opgelost.
Na een goede start was het Sander en Francis die na het eerste 
kruisrak als 1ste de boei ronden gevolgd door de 4327 en de 4331 
en 4de 4357. Nou heb ik het niet helemaal goed kunnen zien want 
wij lagen al op een grote achterstand. Nou moest na het eerste 
kruisrak een voor de windse rak worden gezeild maar ik heb de 
wind zo zien tollen dat er ook zeilers zijn geweest die halverwege 
het rak ineens weer aan de wind moesten gaan zeilen. De wind is 
inmiddels weggezakt,alleen de eerste 4 hadden volgens mij nog 
een laatste zucht. De 3725 heeft de koppositie niet meer uit handen 
gegeven en hebben de 1ste race gewonnen gevolgd door 4331 4327 
en 4357.Op een half uur na Sander kwam de nummer 5 de 4441 over 
de streep. Heb nog te doen met vele andere zeilers die helemaal 
voor anker lagen...blad en blad stil was het. Wat is het dan belangrijk 
dat je dan een gezellige bemanning hebt aan boord. Maar goed je 
begrijpt het al er werd die dag niet meer gezeild. Voor de bar-omzet 
kwam dit zeker ten goede want we zaten op tijd aan het bier of andere 
versnaperingen. Uiteindelijk hebben we er nog met veel zeilers 
heerlijk gegeten. Al met al toch een gezellige boel daar bij de Belter. 
Ik besloot ook maar te blijven slapen in de boot.(lekker vochtig). Dat 
hoorden Bert en Geesje de Vries en die hadden zo met me te doen 
dat ze hun caravan beschikbaar stelden met kachel...heeeeeerlijk 
zeg!!! Wat had ik het toen goed voor elkaar zeg!! (nogmaals mijn dank 
hiervoor)
Goed dag 2. Na heerlijk te hebben geslapen voelde ik me weer toppie 
en kon me zelfs alles herinneren van dag 1. De gordijntjes open en 
ja hoor weer mist maar nu wel met een beetje wind. Eerst even een 
bakkie in het paviljoen dan maar,en nog 1 en nog 1 want er was toch 
weer uitstel.
Ik liep later even naar de steiger en kwam daar Bert en Francis van de 
4451 tegen die de boot al richting de takel voeren. Wat bleek nou: Bij 
hun auto was is ingebroken en is zijn navigatie gejat bij het hotel. Ik 
denk dat ik dan ook geen zin meer had gehad. Inmiddels trok de mist 
op en kwam de zon er doorheen,heerlijk zeilweertje.
De wedstrijdleiding besloot die dag 3 races te varen. Nou ga ik niet 
verder verslag doen van alle 3 wedstrijden maar ik wil nog wel even 
zeggen dat het hele mooie wedstrijden waren en dat het voorin 
bijzonder spannend is geweest.
Uiteindelijk kan ik alleen maar zeggen dat Sander en Francis de 
terechte winnaars waren dat weekend. Voor de zeilers die er dit jaar 
niet bij waren kan ik ook alleen maar zeggen dat jullie weer iets moois 
gemist hebben, maar volgend jaar komt het evenement vast terug en 
kan je dan meedoen toch?.....

Melle Heerlien.
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CONCEPT

Het huishoudelijke reglement van de Zeilvereniging Belterwiede

Artikel 0 Algemene bepalingen

Lid 1  Voor zover een begrip of woord in dit huishoudelijk reglement niet gedefinieerd is, dient te worden aangesloten 
bij de begripsomschrijving in de statuten van de Zeilvereniging Belterwiede. 

Lid 2  Voor zover een begrip of woord in dit huishoudelijk reglement niet gedefinieerd is in de statuten van de 
Zeilvereniging Belterwiede, dient een grammaticale interpretatie te worden toegepast. Voor zover dit geen duidelijkheid 
geeft beslist het bestuur over de interpretatie van het huishoudelijk reglement. 

Lid 3  De doorlopende statuten van de Zeilvereniging Belterwiede zijn onverkort van toepassing op dit reglement. 

Artikel 1 Beslissingsbevoegdheid bestuur investeringen

Lid 1  Het bestuur zal beslissingen over investeringen boven een som van € 6.000,- voorleggen aan de algemene 
ledenvergadering van de vereniging voor zover het gaat om: 

uitbreidingsinvesteringen. (Dit betreft uitbreidingen van de activa ten opzichte van het voorgaande • 
verenigingsjaar.)

vervangingsinvesteringen, die niet noodzakelijkerwijs wegens een calamiteit op korte termijn dienen plaats te • 
vinden.  (Dit betreft de vervanging van activa die reeds in het voorgaande verenigingsjaar van de vereniging 
aanwezig waren.)

Lid 2  Nadat het bestuur een investeringsvoorstel heeft gepresenteerd, zal de algemene ledenvergadering stemmen 
over het voorstel. Hiervoor dient het bestuur altijd een apart verzoek in. 

Lid 3  De wijze van presenteren van een investeringsvoorstel door het bestuur is vrij. 

Lid 4   De wijze van presenteren van een investeringsvoorstel door het bestuur, dient een getrouw en helder beeld te 
geven van de investeringen die het bestuur wenst te gaan verrichten.

Lid 5  In de aankondiging van een algemene ledenvergadering dient de presentatie van het investeringsvoorstel 
(inclusief het bedrag waarvoor het bestuur wil investeren) te worden vermeld.

Lid 6  Het woord investeringen omvat alle mogelijke investeringen. 

Lid 7  Het genoemde bedrag van € 6.000,- in lid 1 kan jaarlijks met het voor dat jaar geldende algemene 
inflatiepercentage worden geïndexeerd.
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Huishoudelijk regelement
Bijgaand vindt u een concept huishoudelijke regelement dat in de loop van dit jaar tijdens een nog te plannen
buitengewone ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd.
 
Indien u op en/ of aanmerkingen heeft op dit regelement heeft stellen wij uw reactie op prijs. U kunt uw
reactie mailen naar penningmeester@zvbelterwiede.nl. Eventuele reacties worden binnen het bestuur
besproken. Na enige tijd kan dan een reactie vanuit het bestuur volgen. Er kan eventueel nog een ‘defi nitieve’ 
aangepaste versie van dit regelement volgen, dat uiteindelijk in de vergadering aan de leden zal worden voorgelegd.
 
Bij de uitnodiging voor de buitengewone ledenvergadering ontvangt u de ‘defi nitieve’ versie van het huishoudelijke 
regelement dat wij voorleggen aan de leden, dan wel een verwijziging naar het regelement op internet indien er 
zich niet (of nauwelijks) wijzigingen hebben voorgedaan.

Statuten
Eveneens stelt het bestuur in de buitengewone ledenvergadering nieuwe statuten voor de vereniging voor. U kunt
de statuten vinden op www.zvbelterwiede.nl. Het gaat hier om ‘standaard’ statuten voor een vereniging naar het model
van een notariskantoor uit de regio. Hier is vrijwel niets aan veranderd. Op www.zvbelterwiede.nl zijn eveneens de oude 
statuten van de Zeilvereniging Belterwiede te vinden.  

Remco Ruinemans,
Penningmeester Zeilvereniging Belterwiede
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 Paviljoen
 Aan ‘t Wiede
 Gelegen aan het Belterwiede.
 Ideaal oord voor zwemmen en zonnebaden.
 Verhuur van: 
 - zeilboten 16m2

       Veneweg 249 - Wanneperveen
       T (0522) 28 12 35
       F (0521) 36 21 44

       Café exploitant Fam. Bakker

       Jachthaven - Camping - Botenverhuur
       exploitant H.A. Doze



15

Artikel 2 Lopende uitgaven van de Zeilvereniging Belterwiede 

Lid 1  Niet door het bestuur van de vereniging dan wel de penningmeester goedgekeurde uitgaven komen niet voor 
vergoeding in aanmerking. Goedkeuring dient bij voorkeur schriftelijk dan wel per e-mail plaats te vinden.

Lid 2  Het bestuur kan middels een besluit in een bestuursvergadering dispensatie verlenen van voornoemde regel.

Lid 3  Aan diegene aan wie dispensatie is verleend conform lid 2, kan het bestuur tevens een pinpas uitreiken voor het 
doen van lopende uitgaven voor de vereniging.

Lid 4  In elk geval dienen voor alle uitgaven van de vereniging onderliggende facturen en/ of bonnen naar de 
penningmeester te worden gezonden.

Lid 5  Door de vereniging voldane bedragen zullen worden verhaald op de vrijwilliger, die naar het oordeel van de 
penningmeester misbruik heeft gemaakt van de verleende dispensatie in lid 3.

Lid 6  Acties als in lid 5 beschreven worden door de penningmeester eerst voorgelegd aan het bestuur. Indien dit naar 
het oordeel van het bestuur wenselijk is, kan van lid 5 worden afgeweken.

Lid 7  Consumpties aan vrijwilligers worden in principe niet vergoed, tenzij hier schriftelijke goedkeuring door het 
bestuur aan is verleend. 

Lid 8  Diegene aan wie een pinpas is uitgereikt conform artikel 2 lid 3 kan in afwijking van lid 7 redelijkheid 
consumpties aan vrijwilligers vergoeden. Diegene zal onder andere ook in redelijkheid consumpties vergoeden aan de 
wedstrijdcommissie.

Lid 9  De penningmeester zal de lopende uitgaven door personen aan wie dispensatie is verleend conform artikel 2 
lid 3,  toetsen aan de historische uitgaven van de vereniging. Dit om te voorkomen dat er een stijgende trend in deze 
uitgaven ontstaat. De penningmeester kan hiervan afwijken en/ of een eigen methode kiezen om een en ander te 
toetsen.

Artikel 3 Contant betalingsverkeer

De contante opnamen en stortingen van de Zeilvereniging Belterwiede dienen alleen te bestaan uit opnamen en 
stortingen van het inschrijfgeld voor wedstrijden, en verkoop van materialen bij de inschrijving.

Artikel 4 Financieel Jaarverslag

De penningmeester is met goedkeuring van het bestuur bevoegd om (voor zover de financiële positie van de vereniging 
dit toelaat) de samenstelling van het jaarverslag (deels) uit handen te geven aan een derde.

Artikel 5 Ledenadministratie

Lid 1  De secretaris dan wel de penningmeester houdt de ledenadministratie van de Zeilvereniging Belterwiede bij. 
Deze taak kan in voorkomende gevallen worden gedelegeerd aan een derde.

Lid 2  De secretaris dan wel de penningmeester draagt zorg voor de verzending van de jaarlijkse nota voor het betalen 
van de contributie. Dit kan in voorkomende gevallen worden gedelegeerd aan een derde.

Artikel 6 Betaling contributie en opzegging lidmaatschap

Lid 1  Het is het beleid van de vereniging om uiteindelijk altijd tot incassering van door leden te betalen contributie 
over te gaan. 

Lid 2  Ieder lid van de vereniging dient desgewenst de contributie voor 1 februari van ieder kalenderjaar op te zeggen.  
Indien voor 1 februari is opgezegd hoeft een lid van de vereniging geen contrbutie meer te voldoen over het lopende 
kalenderjaar. Indien na 1 februari is opgezegd, dan dient de volledige contributie te worden voldaan.  

Artikel 7 Overige vergoedingen

Niet in dit huishoudelijk reglement gespecificeerde kosten/ uitgaven van welke natuurlijke persoon (dan wel 
rechtspersoon) ook, komen alleen na een door de penningmeester goedgekeurd schriftelijk verzoek voor vergoeding in 
aanmerking. De penningmeester kan hiervoor het bestuur raadplegen.

De penningmeester zal de natuurlijke persoon (dan wel de rechtspersoon) die het verzoek voor een onkostenvergoeding 
indient schriftelijk van zijn of haar bevindingen op de hoogte stellen.

Correspondentie per e-mail is in voorgaand kader gelijkwaardig aan schriftelijke correspondentie.

Artikel 8 Rooster van aftreden bestuursleden

Een bestuurslid treedt na een periode van 3 jaar uit het bestuur van de Zeilvereniging Belterwiede. De secretaris van de 
Zeilvereniging Belterwiede houdt hiervoor een rooster van aftreden bij.

Een bestuurslid kan zich na zijn formele aftreden wederom kandidaat stellen voor een functie binnen het bestuur. 
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Zeilbotenverhuur

Aan ‘t Wiede

Henk Doze

Zeilboten 16m2 
BM

p.a. HCR Paviljoen ‘t Wiede
Veneweg 247 - Wanneperveen
Tel. (0522) 28 12 35 b.g.g. (0521) 36 21 44
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In het nieuwe zeilseizoen gaan we weer van start met de 
trainingen voor de jeugd. 
De minimum leeftijd voor deelname aan de trainingen is 8 
jaar, lidmaatschap van de zeilvereniging is verplicht en de 
maximale groepsgrootte is ca.6 kinderen.
Aanmelden is slechts alleen mogelijk door middel van een 
volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 
De aanmeldingen alsmede de volgorde van binnenkomst 
van de aanmeldingen zijn bepalend voor de samenstelling 
van de groepen.
De deelnemers moeten allemaal in het bezit zijn van een 
eigen Optimist, Splash of Laser Pico.
De trainingen vinden plaats op het Belterwiede vanuit  
“Paviljoen Aan ’t Wiede”,Veneweg 247 te Wanneperveen.
 
Alle trainingen worden gegeven volgens het CWO systeem. 
Dat houdt in dat er getraind wordt naar landelijke opge-
stelde normen en er gewerkt wordt naar een diploma. Dit 
diploma is landelijk erkend. 
Het CWO kent vier cursusniveaus. Bij de ZVB wordt alleen 
op de eerste drie niveaus les gegeven, zowel in optimist 
(jeugdboot) als in splash en laser Pico (zwaardboot):
Beginners niveau 1                   
Vervolgcursus niveau 2             
Gevorderden niveau 3              

De beginnerscursus is 
gericht op de kennis maken 
met de beginselen van het 
zeilen en is bedoeld voor 
kinderen die geen of nau-
welijks ervaring hebben. 
Op een vriendelijke manier 
wordt er kennis gemaakt 
met de boot en het water. 
Er zal met de indeling van 
de groep rekening worden 
gehouden met kinderen die 
al eens aan de beginners-
groep hebben meegedaan.  
Daarna is de vervolgcur-
sus voor kinderen die de 
beginselen van het zeilen al 
beheersen en in het bezit 
zijn van respectievelijk een 
JZ-I (jeugdzeilen) of Zb-I 
(zwaardboot) diploma. 
Kinderen die in het bezit 
zijn van respectievelijk een JZ-II of ZB-II diploma kunnen 
aan de gevorderden cursus deelnemen. 

Van elke deelnemer wordt er een vorderingenstaat bijge-
houden. Als aan alle eisen is voldaan wordt het diploma 
uitgereikt.
Hoe snel een diploma gehaald kan worden verschilt. Begin-
niveau, omstandigheden en leersnelheid zijn hierop van 
grote invloed. Niveau-1 is meestal in een seizoen te realise-
ren, maar de andere niveaus kosten meer tijd.
Overigens staat bij ons niet het halen van een diploma, 
maar het met plezier goed leren varen voorop. Dat proberen 
wij op een vakkundige en plezierige manier te doen. Daarbij 
spelen we zo goed mogelijk in op de omstandigheden en 
ook op de mogelijkheden van de betreffende cursisten. Het 
halen van een diploma is op die manier geen doel, maar een 
leuke bijkomstigheid.  
De volgende trainingen bieden wij aan:
 
Optimist (Beginners)
Deze training is gericht op het kennis maken met de begin-
selen van het zeilen. Op een vriendelijke manier wordt er 
kennis gemaakt met de boot en het water. 
De groep in de optimist traint voor de vakantie op 4 zonda-
gen. 

Een groep ‘s ochtends van 09.30 tot 12.00 uur en een groep 
in de middag van 13.00 tot 15.30 uur.
De data voor de trainingen in de optimist zijn:  
Zo 31 mei/ Zo 7, 21, 28 juni/ Zo 23, 30 augustus/ Zo 6, 20 
september.

Kosten: 
Kinderen die per 31 december 2008 lid zijn van de ver-
eniging betalen betalen € 70,- voor de lessen. (Daarnaast 
betalen deze kinderen eveneens circa € 30,- contributie 
waarvoor een factuur wordt verzonden.)
Alle andere kinderen betalen eenmalig € 95,-.

Optimist (Vervolg)
Iedereen met een Jz-I  diploma kan zich inschrijven voor de 
vervolggroep. 
De groep in de optimist traint voor de vakantie op 4 zonda-
gen, na de vakantie op 4 zaterdagen.* 
Een groep ‘s ochtends van 09.30 tot 12.00 uur en een groep 
in de middag van 13.00 tot 15.30 uur.
De data voor de trainingen in de optimist zijn: 
Zo 31 mei/ Zo 7, 21, 28 juni/ Zo 23, 30 augustus/ Zo 6, 20 
september.

Kosten: 
Kinderen die per 31 de-
cember 2008 lid zijn van de 
vereniging betalen beta-
len € 70,- voor de lessen. 
(Daarnaast betalen deze 
kinderen eveneens circa € 
30,- contributie waarvoor 
een factuur wordt verzon-
den.) 
Alle andere kinderen beta-
len eenmalig € 95,-.

Optimist (Gevorderden)
Iedereen met een Jz-II 
diploma kan zich inschrijven 
voor de gevorderdengroep. 
De groep in de optimist 
traint voor de vakantie op 
4 zondagen, na de vakantie 
op 4 zaterdagen.* 
Een groep ‘s ochtends van 
09.30 tot 12.00 uur en een 
groep in de middag van 

13.00 tot 15.30 uur.
De data voor de trainingen in de optimist zijn:  
Zo 31 mei/ Zo 7, 21, 28 juni/ Zo 23, 30 augustus/ Zo 6, 20 
september.

Kosten: 
Kinderen die per 31 december 2008 lid zijn van de ver-
eniging betalen betalen € 70,- voor de lessen. (Daarnaast 
betalen deze kinderen eveneens circa € 30,- contributie 
waarvoor een factuur wordt verzonden.) 
Alle andere kinderen betalen eenmalig € 95,-.

Splash/Laser Pico (Beginners/Vervolg/Gevorderden)
Iedereen die uit de optimist gegroeid is kan zich inschrijven 
voor de splash/laser Pico groep. 
Om in een splash te kunnen varen moet je minstens 40 kilo 
wegen en 12 jaar zijn. In de laser Pico kan je ook zeilen als 
je wat minder weegt. 
De groep in de splash traint voor de vakantie op 4 zonda-
gen, na de vakantie op 4 zaterdagen.* 
Afhankelijk van de deelname traint er een groep ‘s ochtends 
van 09.30 tot 12.00 uur en een groep in de middag van 
13.00 tot 15.30 uur. 
De groepen worden ingedeeld op niveau.
De data voor de trainingen in de splash zijn:  

Informatie Jeugdzeiltrainingen 2009
www.zvbelterwiede.nl
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Zo 31 mei/ Zo 7, 21, 28 juni/ Zo 23, 30 augustus/ Zo 6, 20 
september.

Kosten: 
Kinderen die per 31 december 2008 lid zijn van de ver-
eniging betalen betalen € 70,- voor de lessen. (Daarnaast 
betalen deze kinderen eveneens circa € 30,- contributie 
waarvoor een factuur wordt verzonden.) 
Alle andere kinderen betalen eenmalig € 95,-.

Hoe is een training opgebouwd?
Een training heeft drie onderdelen:
1.   Er wordt gestart met een voorbespreking. Tijdens de 
voorbespreking wordt aangegeven wat de zeilers gaan doen, 
welke baan er wordt gevaren, welke afspraken er tijdens 
de training gelden, hoe gaan we het water op en af, welke 
weersomstandigheden zijn er, een stuk theorie, wie zijn de 
begeleiders en welke taak hebben die etc.
2.  Dan de watertraining. Hier wordt toegepast wat er tij-
dens de voorbespreking is verteld.
3.  Tot slot de nabespreking. In de nabespreking wordt 
gekeken wat er goed en minder goed ging tijdens de wa-
tertraining. Ook kan de nabespreking weer een stuk theorie 
bevatten. Indien van toepassing worden de vorderingensta-
ten ingevuld.
 
Het is van belang dat alle zeilers aanwezig zijn  bij de voor- 
en nabespreking. Mis je die dan weet je niet wat er van je 
verwacht wordt tijdens de watertraining. 
Meld je daarom bij aankomst eerst aan bij je trainer(ster) 
die vertelt je dan waar je boot moet liggen en wat er verder 
gaat gebeuren.
Zorg daarom dat je boot minimaal een kwartier voor aan-
vang van de training klaar ligt en dat jezelf bent omgekleed 
en je hebt aangemeld bij de trainer.
 
Kleding
Draag kleding welke je lekker vindt zitten en je goed in kan 
bewegen. 
Wij raden aan in verband met de weersomstandigheden 
een zeilpak te dragen en aan de voeten sportschoenen of 
zeillaarsjes. Laarzen worden afgeraden omdat deze kunnen 
vollopen en omdat je er snel koude voeten in krijgt.
In de zomer is het verstandig om met een petje te zeilen. In 
het voor- en najaar is een dun fleece mutsje aan te bevelen.
Zorg er verder voor dat je altijd een stel droge kleren bij je 
hebt, mocht je nat worden, dan kun je iets anders aantrek-
ken.
 
Zwemvest
Een goed zwemvest is te allen tijde verplicht. Er zijn zwem-
vesten en reddingsvesten. Voor zeilen is een zwemvest 
beter dan een reddingsvest, omdat er aan een reddingsvest 
meestal een kraag zit. Dit kan lastig zijn omdat de kraag er-
gens achter kan blijven haken. Let ook op de gewichtsklasse 
van het zwemvest, een te groot of te klein zwemvest kan 
levensgevaarlijk zijn. 

Tijdens de trainingen is het dragen van een 
passend zwem- of reddingsvest verplicht. 
Hierop wordt geen uitzondering gemaakt!
 
Boot
Je boot dient aan minimale normen te voldoen 
en moet schoon en goed onderhouden zijn. De 
volgende onderdelen moeten in de boot aanwe-
zig zijn:
 
-  Onzinkbaar door middel van luchtkasten of 
luchtzakken. De luchtzakken moeten voldoende 
lucht bevatten en de bevestigingsbanden 
moeten ook op de juiste plek zitten, anders 
heeft het bootje niet voldoende drijfvermogen 
en kunnen de luchtzakken eruit schieten bij 
omslaan;
-  Volledig tuigage. (mast, giek, spriet, spriet-
valletje, schoot, neerhouder en zeil). Zorg voor 
een goede roer en mastborg. Een mastborg is 
een lijntje dat ervoor zorgt dat de mast niet van 
of uit de mastvoet kan schieten.

-  Een hoosblik en een peddel. Hoosblik en peddel wor-
den met een ongeveer twee meter lange lijn aan de boot 
vastgebonden (splash en laser Pico hebben geen paddel en 
hoosblik nodig)
-  Een sleeplijn van minimaal 7meter opdrijvend lijn. De lijn 
wordt om de mastvoet van de boot vastgebonden.
-  Een stootkussen voor de boeg van de boot. Verplicht voor 
de Splash! Door een stootkussen om de boeg van de boot 
valt een hoop schade te voorkomen bij jezelf en anderen. 
Voor optimisten bestaan er speciale ‘Bow Bumpers (niet 
verplicht).’ Voor de Splash zijn geen speciale stootkussens 
maar bij de meeste watersportwinkels zijn u-vormige stoot-
kussens te vinden die precies om een boeg van een Splash 
passen.
Tijdens de eerste les wordt er in het bijzijn van de ouders 
gecontroleerd of de boten voldoen al alle eisen. Mocht een 
boot niet aan alle eisen voldoen, dan mag hij het water niet 
op!

WA-verzekering
Schade kan altijd ontstaan tijdens een training. Een gewone 
WA verzekering dekt meestal schade aan zeilboten met een 
zeiloppervlakte tot maximaal 10 m2. Vraag dit even na bij 
uw verzekeringsmaatschappij. Mocht u niet WA verzekerd
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zijn, dan is het ten zeerste aan te raden een aparte verze-
kering voor uw zeilboot af te sluiten. Het verzekert zijn van 
uw bootje kan een hoop ergernis besparen in geval van een 
ongelukje.
 
Ligplaats boot
De mogelijkheid bestaat om tegen betaling een ligplaats “op 
het droge” voor uw bootje te regelen in de jachthaven voor 
het hele seizoen.  Indien u hiervan gebruik wenst te maken 
dient u contact op te nemen met de havenmeester de heer 
H.A. Doze telefoon 0522 – 28 12 35.  
 
Huisregels
De ZVB heeft geen eigen clubgebouw maar wij mogen te 
gast zijn bij de familie Bakker en Doze van Paviljoen “aan 
’t Wiede”. 
Omdat wij te gast zijn gelden er een aantal huisregels.
-  Niet met natte zeilkleding in het paviljoen.
-  Afval in de prullenbakken.
-  Lunchpakketten kunnen genuttigd worden in de
    aanbouw bij het terras (“serre”)
-  Boten op de daartoe bestemde plaatsen
-  Verzamelen in de “serre” of op het terras 
    (afhankelijk van het weer)
-  Tassen met persoonlijke spullen zoveel mogelijk in
    de “serre”.
-  De ZVB, familie Bakker en Doze kunnen niet aan-
    sprakelijk worden gesteld voor schade aan of 
    diefstal van persoonlijke bezittingen.
-  Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening
 
Veiligheid
Vanwege de veiligheid zijn er nog een aantal belangrijke 
regels:
-  Nooit zonder zwem/reddingsvest het water op,
-  Boten moeten voldoen aan de veiligheidseisen 
    gesteld in deze info,
-  Niet op het water zonder je te melden,

-  Niet het water op voor de begeleidingsboot van je
    eigen groep op het water is,
-  Draag geen ringen e.d. Je kunt hiermee blijven haken,
-  Draag je een bril, doe er een veiligheidskoordje aan,
-  Lang haar nooit los dragen,
-  Ga niet van het water af zonder dat je trainer dat weet,
-  Ruim pas je boot op als de trainer dat aangeeft,
    kom dus eerst bij de nabespreking,
-  Vraag voor de training of en waar je je boot moet 
    optuigen,
-  Meld je voor elke training eerst bij de trainer,
-  Zorg altijd voor een stel droge kleren.
 
Boeken
Aanbevolen boeken voor de jeugdzeiler zijn:
-  Zeilen in de Optimist                           
    Hollandia Watersport   ISBN 90-6410-387-9
-  Wedstrijdzeilen in de Optimist         
    Hollandia Watersport   ISBN 90-6410-115-9
-  Het Regelschrift 
    Hollandia Watersport ISBN 90-6410-364X

Interessante sites op het internet
-  http://www.zvbelterwiede.nl       
   Site van de Zeilvereniging Belterwiede
-  http://www.knwv.nl                       
    Site van de Koninklijke Nederlandse Watersport
    Bond
-  http://www.optimist.nl                 
    Site van de Optimist Club Nederland
-  http://www.splashclass.org          
    Site van de Splash Klasseorganisatie Nederland

Voor meer informatie en opgave
ZVB Jeugdzeiltrainingen; Tineke van der Wal
Lieven de Keyerf 14 
3822 TE Amersfoort
T:  033-4561219
E:   dekey@hetnet.nl



Leren zeilen bij de ZVB: 
Jeugdzeilers aan het woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ging afgelopen jaar voor 
CWO3. Ik had het jammer 
genoeg niet gehaald, want we 
hadden niet genoeg tijd om 
alles te doen. Ik heb nu wel een 
vorderingsstaat. Ik vond de 
lessen bijna altijd leuk!!! Die 
keren dat ik het niet leuk vond 
lag aan de wind, want het was 
dan windstil. Ik zit al 3 jaar op 
zeilen, het is heel leuk!!! Het is 
leuk om expres om teslaan, dan 
moet je aan de mast gaan 
hangen!!! Ik heb nog nooit 
echte zeilwedstrijden gedaan, 
misschien doe ik dat nog wel 
een keer. Ik ga soms ook met 
mijn broer Mark zeilen. Hij kan 
het ook erg goed en hij heeft 
een FJ. Ik mag dan vaak in de 
Trapeze hangen, dat is heel 
leuk!!! Ik ga aankomend jaar in 
een Splash zeilen, dat lijkt me 
heel leuk. Ik heb de Optimist al 
verkocht, als je mij een keer wilt 
zien zeilen in de Splash moet je 
naar de naam kijken, mijn 
Splash heet: Blue Pearl. Ik hoop 
dat het altijd leuk blijft!!!  

Anke 
Prinsen

 

 

Ik ben Sebo Jan van der Wal en heb dit jaar voor het eerst leren zeilen. Wat 
ik vooral leuk vond aan het zeilen was het omslaan en het uit de boot 
geduwd worden door mijn giek. 
Tijdens één les mochten we met een versierde boot komen, dat was ook 
heel leuk.  
Dit jaar heb ik ook gelijk wedstrijden gevaren (de laatste clubwedstrijd en de 
Wiedebokaal). Bij de clubwedstrijd heb ik een mooie ZVB-pet gekregen en 
bij de Wiedebokaal kreeg iedereen een mooie thermosfles.  
Ik vond het zeilen en de wedstrijden heel erg leuk en wil het heel snel weer 
gaan doen.  

 
Sebo Jan 

Zeilen is vet leuk 

Zeilen bij de ZV Belterwiede is leuk want:    
- Je kunt op kamp (echt vet); 
- Je kunt wedstrijdzeilen; 
- Je leert een heleboel;  
- En het is erg gezellig!    
 

Groetjes van Bart en Stijn Hulst 
 

Zeilen!
 

Zeilen vind ik heel leuk! 
Ik zit al twee jaar op 
zeilles en het is heel 
gezellig! De instructeurs 
zijn ook altijd heel aardig. 
In 2008 heb ik niet met 
veel wedstrijden 
meegedaan, maar dat ga 
ik dit jaar vaker doen!  
Zelf zeil ik in een 
optimist. Ik ga zeker 
weten dit jaar weer 
zeillessen volgen! 
Veel zeilplezier, 

 
van Elise Volk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zeilseizoen! 
 
Afgelopen zeilseizoen heb ik ook zeillessen gevolgd. Voor 
mij was het afgelopen jaar het eerste jaar in de Splash, en ik 
kan zeggen dat het een hele leuke boot is om in te zeilen! 
Tijdens de zeillessen heb ik veel geleerd en ook veel plezier 
gehad! De groep was gezellig en de begeleiding ook! 
Volgend jaar ga ik zeker door met de zeillessen en ik hoop 
dat het net zo leuk wordt!  
Dus, iedereen bedankt voor de hulp en de gezelligheid 
tijdens de zeillessen!                                                           

                           

Mirte Volk 

De zeillessen 
 
Ik vond het heel leuk! 
Ik heb heel erg gelachen met Emma en 
Femke! 
Soms was het spannend. 
Maar gelukkig was Peter er in de rubberboot.
En ik ben in Sneek gaan zeilen. 
En toen de wedstrijd waren na de zeillessen, 
ging ik ook zeilen. 
Dit jaar ben ik weer van de partij! 
               

 
Groetjes Ruth 



Beste iedereen, 
 
Mijn naam is Nienke Jorna (14 jaar). Ik wil graag vertellen hoe mijn zus, Amerenske, en ik begonnen zijn met 
leren zeilen bij de Z.V.B. en hoe we nu uitgegroeid zijn tot jonge zeilers die goed meevaren met de landelijke 
wedstrijden in de splash klasse. Ik hoop met dit verhaal de nieuwe zeilers enthousiast te maken om na het 
behalen van de CWO’s door te gaan met wedstrijdzeilen.  
 
Wij komen uit een watersportfamilie en het was dus ook vanzelfsprekend dat we leerden zeilen. Ik kreeg toen ik 
7 was mijn optimistje. Ik leerde zeilen bij Z.V.B. Mijn zus, Amerenske, had daar eerder ook al leren zeilen van 
Karel Witteveen en nu was ik aan de beurt. Ik vond het in het begin helemaal niet leuk. Maar gelukkig haalden 
mijn ouders mij elke zaterdag weer over om toch te gaan zeilen. Ik was niet de enige die het toen niks vond. 
Pieter Bosman zei ook nog eens een keer dat hij alleen het volgende jaar terug zou komen als het wéér moest 
van zijn vader. Ook met Pieter vaar ik nu nog steeds. Ik trainde voor mijn CWO’s samen met o.a. Pieter, Thijs van 
der Wal en Reinier de Weger,  en in de zomer ging ik naar zeilschool Pean. Ik leerde langzaam hoe leuk en vooral 
gezellig het zeilen was. Er werden clubwedstrijden georganiseerd en wij deden mee. Ik lag altijd gezellig 
achteraan samen met Reinier, ik zei altijd dat ik geen talent had.  
Mijn zus ging in die tijd met mijn nicht uit Limburg de combiwedstrijden in het Zuiden meevaren. De 
combiwedstrijden zijn wedstrijden die georganiseerd worden voor beginnende wedstrijdzeilers in heel 
Nederland. Er is begeleiding op het water en een trainer die alles op de kant met je bespreekt en je goed volgt de
hele dag. Je begint in de C-groep, hierin start je met allemaal onervaren wedstrijdzeilers, uiteindelijk groei je door
naar de A. Hierin ben je gewoon een ervaren zeiler. Deze wedstrijden zijn 4 weekenden in het jaar. Ik ging mee 
met mijn zus en begon in de C. Mijn zus werd opgemerkt door Fedde Sonnema en zij werd meegenomen naar de 
selectiewedstrijden voor de optimist. Je kan je hier selecteren voor het WK en EK optimist. Mijn ouders brachten 
haar elk weekend overal naartoe om te zeilen, ze trainde o.a. met Tom Westerbeek, Daan Jalving en Wietse 
Pijlman bij Z.V.B.. Toen ze hier te groot voor werd, stapte ze over in de Splash. Ze richtte toen ‘The 8-team’ op 
samen met wat zeilvrienden. Karel Witteveen werd hun trainer en ze trainden voor het WK 2006 in Riva. Ook 
voeren ze selectiewedstrijden in de splash. 

Van  clubwedstrijden over naar het grote werk 
Ik voer nog steeds mee in de B met de combi-zuidwedstrijden, gezellig achteraan. Na die 2 jaar ging ik verder met
de combiwedstrijden in de regio Noord, georganiseerd door stichting jeugdwedstrijdzeilen. Hier kwam ik Pieter, 
Thijs en Reinier weer tegen. Reinier en Thijs zeilden heel goed en Pieter was ook een kanjer met wat zwaarder 
weer. Pieter, Thijs, Reinier en ik hebben sinds we begonnen waren met de combi’s een jaar najaarstrainingen 
gevolgd bij het Bovenwater. Het jaar daarop kreeg ik een nieuwe optimist en het zeilen ging meteen een stuk 
beter. We deden dat jaar na- en voorjaarstrainingen bij Stichting Jeugdwedstrijdzeilen 

(www.jeugdwedstrijdzeilen.nl, hier kan je je ook opgeven voor de combi-noord). Hier werden wij opgepikt 
door andere zeilers en zijn we ook selectiewedstrijden voor de optimist gaan varen. Stichting 
jeugdwedstrijdzeilen zorgde voor begeleiding tijdens de selecties en trainingen.  Ook zorgden zij voor 
grootwatertrainingen o.a. in Workum en Zuid-Frankrijk.  
Pieter en ik werden te zwaar voor de optimist en wij stapten over naar de splash.  

Talententeam 
Mijn zus zat ondertussen in het Talententeam, ze behoorde met 9 anderen, waaronder ook Daan, Tom en 
Wietse, tot hét talent van Nederland in de splash. Ze had selectiewedstrijden door heel Nederland in de splash 
gevaren en zich zo geselecteerd voor dit team. De beste 10 zeilers komen in het topteam. Ze trainde voor het WK
in Split (2007) en afgelopen jaar het WK in Portugal, Tavira. Pieter en ik deden ook mee aan die 
selectiewedstrijden, we moesten beginnen in de B, de beste 15 promoveren steeds naar een hogere groep, 
eerste de B dan de A2 en dan de A1. Ik promoveerde na 3 weekenden  en heb het afgelopen jaar met behulp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de trainingen van het 8-team en jeugdwedstrijdzeilen in de A2 gevaren, wat ondertussen ook geresulteerd 
heeft tot een plekje in het talententeam. Pieter is ook zojuist gepromoveerd naar de A2. Thijs vaart nu ook mee 
in de splash en Reinier is nu, na een jaar op hoog niveau in de Mirror gevaren te hebben, ook weer over gestapt 
naar de splash. Door goede resultaten kunnen we ons, als we willen, kwalificeren voor het Volvo Talentplan. En 
zo komen we allemaal steeds dichterbij de Olympische Spelen van 2012! 
Zo klinkt het alsof het veel gedoe is om op een hoger niveau te komen. Voor onze ouders is het ook veel werk 
(elk weekend vervoer en slaapplaatsen regelen, een goede boot betalen, enzv.).  Daar zijn we ze dan ook heel 
dankbaar voor. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet tot zo’n druk schema te komen, gezelligheid is voor mij 
nog steeds heel belangrijk. 
Je kan het makkelijkst beginnen met de clubwedstrijden, ga dan gezellig met een groepje zeilers meedoen aan 
de combi’s en kijk of het bevalt, als je dat wilt! Het zou leuk zijn om weer nieuwe  Z.V.B. zeilers tegen te komen!

         
Amerenske en Nienke Jorna tijdens een training op de Beulaker en een training in Bandol (Zuid-Frankrijk). 




