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Bestuur ZVB

Het bestuur van de ZVB is als volgt 
samengesteld:

Voorzitter
Karel Witteveen
E-mail: voorzitter@zvbelterwiede.nl

Secretaris/Redactie
Barbara Schreuder
E-mail: secretaris@zvbelterwiede.nl

Penningmeester
Gabry Busbroek
E-mail: penningmeester@zvbelterwiede.nl

Bestuursleden
Jan Alle Broersma, Jan Hagedoorn

Commissies

Commissie Wedstrijdzeilen
Geesje de Vries (Wedstrijdleider)
Ed Scholing (Wedstrijdleider)
E-mail (Geesje de Vries): 
wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl
Tel:  038-4538421  of  06-28952449

Commissie Beheer en Onderhoud
E-mail: materiaal@zvbelterwiede.nl
Henk Doze, Jan Mastenbroek, Bert de Vries

PR/Sponsoring/Website
Jan Hagedoorn, Jan Alle Broersma, 
Ed Scholing

Commissie Jeugdzeilen
Tineke van der Wal (coördinator)
Lieven de Keyerf 14
3822 TE  Amersfoort
Tel.: 033-4561219 of  mob.: 06-49958227
E-mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl

Klasse-vertegenwoordigers

O-jol
Fokko Ringnalda
e-mail: fenaringnalda@tele2.nl
Menno ter Braak
e-mail: maritiembraak@home.nl

16m2
Jan Dijkstra
e-mail: jg_dijkstra@hotmail.com

Solo
Vacant

Javelin
Jan ter Stege
E-mail: jterstege@hetnet.nl

Jeugdklassen - optimist/splash/flash
Lisanne Petter
E-mail: lisannepetter@hotmail.com

Contributie 2012

Ieder volgend jeuglid van 

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

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

doorgeven aan de Secretaris
Sud 113, 8711 CT  Workum
secretaris@zvbelterwiede.nl

De vereniging heeft haar thuishaven bij 
Jachthaven/camping "Aan 't Wiede", Veneweg 247 te Wanneperveen. 

Voor informatie over de jachthaven of camping kunt u terecht bij 
Henk Doze tel.: 06 – 44 74 68 50 
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Artikelen voor de website kunnen per e-mail worden gezonden naar webmaster@zvbelterwiede.

Afgelopen jaar is er veel activiteit geweest 
binnen de vereniging. Buiten de reguliere 
trainingen voor de jeugd, volwassen en 
clubwedstrijden, is het wedstrijd comité en 
een grote groep vrijwilligers vier keer met al 
het materiaal naar de Beulaker gevaren. Dit 
om drie grote NK’s te organiseren en een 

ZV Belterwiede gebruik te maken van het 
veel grotere water van de Beulaker. Aan het 
eind van het seizoen werd wel duidelijk dat 
het net iets te vaak is geweest. Het was een 
enorme belasting voor de vrijwilligers en de 
vaste leden van het comité. Toch mogen we terugkijken op een enorm geslaagd seizoen. 
De ZVB staat in een klap weer op de kaart van zeilend Nederland. Er zijn veel klassen die 
graag op dit schitterende water willen komen racen.
Toch is het verstandig om in 2012 een klein stapje terug te doen.  Dit om te zorgen dat de 
belasting voor mens en materiaal niet te groot wordt. Voor aankomend jaar staat er dan ook 

-
gevraagd. Verder is er nog wel het NK punterzeilen, maar dat is een dag. Ook zijn er ver-
schillende klassen uitgenodigd om mee te doen met een Multi klasse evenement. Dit staat 
in het weekend van 14 en 15 juli geprogrammeerd. Een klein stapje terug dus.

De sprong vooruit in 2012 is groots. Het nieuwe en eerste clubhuis van de ZVB wordt gere-
aliseerd. Dit is iets waar we als vereniging enorm trots op kunnen zijn. Nu moet je niet den-
ken dat er een gebouw komt waar we als club enorme feesten en activiteiten in kunnen hou-
den. Zo groots moet je niet denken. Voor gezellige feesten, lezingen enz. blijven we graag 
te gast bij het paviljoen. Het clubhuis is wel ingericht met twee kleedkamertjes(douches en 
wc’s) een leslokaal, annex wedstrijdcentrum. Ook is er een goede opslagruimte voor het 

toren. Er zijn al vrijwilligers in touw om de steigers aan te passen. 
In dit stukje lees je vaak het woord vrijwilligers. Terecht. Wat ben je als vereniging zonder 
mensen die in hun vrije tijd belangeloos de handen uit de mouwen steken. Helemaal niets. 
Het is dan ook geweldig dat de ZVB kan putten uit een groot bestand vrijwilligers. Afgelopen 
jaar heb ik met zeer veel plezier en respect een enorme groep mensen keihard zien werken 
voor de club. Allen heel veel dank voor jullie grote inzet en ik hoop dat jullie dit volgend sei-
zoen ook weer willen doen. Heb je nog nooit als vrijwilliger meegewerkt?? Geneer je niet en 
meld je bij een commissielid of bij het bestuur. 

2012 belooft een geweldig jaar te worden. Als alles voorspoedig verloopt, begint het seizoen 
met de feestelijke opening van ons eigen clubhuis.

Karel Witteveen

2012 Een sprong vooruit met een stapje terug
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Verslag van de commissie Wedstrijdzeilen

2011 is voor de wedstrijdcommissie een enerverend jaar geweest. Er stonden niet alleen 
wedstrijden op de Belter op de kalender maar dit jaar ook wedstrijden op de Beulaker. 
Voor de NK Javelin, O-jol en 16m2 werden Wedstrijdleiders ingehuurd. Geesje de Vries en 
ondergetekende hebben wel de papieren om regionale wedstrijden te mogen leiden maar 
geen bevoegdheid om een NK te organiseren. Door de komst van wedstrijdleiders van 
buitenaf is het voor iedereen die betrokken is bij de organisatie en uitvoering van de wed-
strijden een leerzaam jaar geweest. Onze vereniging en zeker de tomeloze inzet van het 
bestuur en alle betrokken vrijwilligers heeft een uitstekende indruk achtergelaten bij zowel 
de zeilers als bij de uitgenodigde wedstrijdleiders. Al met al kunnen we terugkijken op zeer 
geslaagde evenementen op de Beulaker, welke zonder uitzondering allemaal gezeild wer-
den met weinig wind en veel winddraaiingen. Juist door deze weersomstandigheden moes-

-
menten voor iedereen. 

De wedstrijden op de Belter hebben veel gevergt van de Wedstrijdleiding en rescue beman-
ningen. Zonder uitzondering waren ook de wedstrijden op de Belter voor de wedstrijdleiding 
weer een uitdaging door de telkens draaiende wind. Om de zeilers toch in ieder geval eerlijk 
van start te kunnen laten gaan zijn soms, als gevolg van de draaiende wind, op het laat-
ste moment de startprocedures afgebroken. Dat dit soms wat frustraties oproept bij enkele 
zeilers kan ik begrijpen, voor ons als organisatie is het ook niet altijd even gemakkelijk om 
deze beslissing te nemen.

Dit zeilseizoen is ons weer opgevallen dat er nog steeds zeilers zijn die onvoldoende reke-
ning houden met de op dat moment startende klasse. Bij deze dan ook de oproep om in de 
gaten te houden welke klasse op dat moment in de startprocedure zit en het startgebied vrij 
te houden. Tussen de verschillende starts zit telkens 5 minuten, dus je hebt alle tijd om de 
startlijn te verkennen gedurende je eigen startprocedure.

Bij deze wil ik alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de wedstrijden van afgelopen 
jaar bedanken voor hun inzet en hoop dat 2012 net zo goed zal verlopen.

Ed Scholing

Vrijwilligers gezocht

Voor 2012 staan er weer de nodige wedstrijden in de planning.  De vereniging organiseert 
dit jaar o.a. een Multiklassen evenement in juli en het Nederlands kampioenschap voor de 
Pampusklasse begin september op de Beulaker. Hierdoor ontstaat binnen de huidige club 
van vrijwilligers behoefte aan uitbreiding van het wedstrijdcomité en de rescue/baanverzor-
ging. Wedstrijdzeilers nodigen wij graag uit om eens een of meerdere dagen mee te draaien 
bij een evenement om de sfeer te proeven. U bent van harte welkom.
Ook voor het begeleiden van de jeugd bij hun wedstrijden kunnen we altijd mensen 
gebruiken.

Wilt U zich aanmelden voor, of informatie over, het wedstrijdcommite of rescue/baanverzor-
ging dan kunt U terecht bij Geesje de Vries of Ed Scholing.
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In het vorig verslag is door Bert de Vries geconcludeerd dat de starttoren erg slecht is en 
gerenoveerd moet worden. Dit wordt nu omgezet in daden. Er komt een nieuwe accommo-
datie met vergaderruimte, kleed- en doucheruimte. Verder worden de aanloopsteigers ver-
vangen.
De bestaande nieuwe vlaggenmasten worden uitgebreid met nog 2 dezelfde masten. Dan 
hebben we 4 vlaggenmasten (2 masten voor de club en 2 masten voor de sponsoren). 
De wensen van Ed Scholing zijn ingewilligd: 2 handkompassen zijn aangeschaft.
De bestaande verrekijker met kompas is omgeruild voor een nieuwe, die wel goed werkt. 

Verder heeft de club nu de beschik-
king over een pomp op benzine voor 
het leegpompen van punters, 16m2
en andere grote boten. Deze wordt 
zomers beschikbaar gesteld door 
de Buurtvereniging Keizersgracht-
Heerengracht te Meppel. De boeien-
boot ligt er nog prima bij, eventueel 
wat tipwerk, gewoon even nalopen, 
kan nog jaren mee.
De aantal handsets zijn uitgebreid 
in verband met wedstrijden op de 
Beulaker. Er valt er wel eens één in 
het water en zonder communicatie 
ontstaat er verwarring op het water..
De bestaande wedstrijdboeien zijn uit-
gebreid door 11 grote boeien van 1.40 hoog x 80 cm in het rond, en zijn beter te zien op het 
water. Inclusief nieuwe ankers, De gewichten onder de grote Land-Rover boeien zijn ver-
vangen door loodbroodjes en voorzien van grote musketonhaken dus geen gesleep meer 
met betonblokken en dergelijke.
Het startschip moet nog even op de helling voor het nieuwe seizoen, inclusief controle van 
de boegschroef. Het schip moet nog voorzien worden van antifouling.
De bestaande rubberboten liggen in de winteropslag, De buitenboord motoren krijgen alle-
maal een servicebeurt, zodat ze in april weer aan de bak kunnen. 
In het voorjaar wordt de blauwe vlaggenbak verplaatst naar de zijkant van het startschip.

Jan Hagedoorn

Verslag materiaalcommissie

Met de nieuwe pomp is deze punter binnen enkele 
minuten weer leeg
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Al lid van de club van vijftig?

Voordelen

Ponton

Lid worden

Tip!
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Verslag commissie jeugdzeilen

Voor het eerst sinds jaren hebben we in 2011 gewerkt met drie 3 CWO 1- groepen. Helaas 
hebben we zelfs enkele mensen moeten teleurstellen dat er geen ruimte meer was. 
Lesgeven volgens de CWO-normen betekent o.a. werken met een maximale groepsgrootte. 
In totaal hadden we dit jaar 62 deelnemers, waarvan 22 kinderen deelnamen aan de CWO 
1 trainingen. De CWO 2 groep bestond uit  8 deelnemers en CWO 3 uit 12.
Daarnaast hebben 6 kinderen zich de Splash eigen gemaakt en hadden we 2 wedstrijdgroe-
pen (7 deelnemers in zowel de Splash als Optimist). We mochten dit jaar 20 nieuwe leden 
verwelkomen.

De 8 trainingen vonden plaats in de periode april t/m september. We hebben in 2011 te 
kampen gehad met slechte weersomstandigheden. De trainingen begonnen in april met 
extreem mooi weer, maar geen wind, vervolgens veranderde dit in slecht weer met te veel 
wind. Hierdoor hebben we twee CWO-lessen moeten doorschuiven naar september, waar 
de kinderen wederom met relatief veel wind te kampen kregen. Omdat de trainingen niet 
altijd onder gelukkige weerscondities konden plaatsvinden hebben we dit jaar helaas relatief 
veel vorderingstaten moeten uitdelen in de CWO1-groep. 

De CWO 1 groep werd begeleid door Ivo Verburgh, Martine Plandsoen, Petra Harder, 
Leonoor de Weger en Ileine Evers. CWO 2 kreeg training van Lisanne Petter en Leonoor de 
Weger. Rolf Harder had CWO 3 onder zijn hoede. Lisanne Petter heeft ook de Splash-groep 
begeleid. Ruud Westerbeek en Myrthille Witteveen hebben de wedstrijdgroepen onder 
hun hoede genomen. Daarnaast zijn de volgende gasttrainers aanwezig geweest: Dirk 
Lodewijks, Wietse Pijlman en Tom Westerbeek.

In 2011 heeft een regiotraining plaatsgevonden op de Belterwiede, waaraan verscheidene 
jeugdzeilers hebben deelgenomen. 

Naast de trainingen werd er dit jaar door de jeugdzeilers ook actief meegedaan aan de 
clubwedstrijden en Wiedebokaal. Maar liefst 14 jeugdzeilers hebben de wedstrijden van de 
Combi Noord bezocht. Daarnaast hebben nog enkele jeugdzeilers deelgenomen aan lande-
lijke wedstrijden. 

De ouders hebben op 17 en 18 september hun vaardigheden in de eenmanszeilboot kun-
nen laten zien tijdens de oudertraining onder leiding van Karel Witteveen. 

De trainers hebben dit jaar niet alleen de trainingen verzorgd, maar ook een zeilkamp geor-
ganiseerd in Giethoorn. 

Tot slot bedankt de commissie de familie Bakker en Henk Doze voor hun gastvrijheid en 
medewerking.

Contactpersoon voor de Commissie Jeugdzeilen is Tineke van der Wal,
Lieven de Keyerf 14, 3822 TE Amersfoort

Tel.: 06-49958227, E-mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl 
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Uitslagen wedstrijden 2011

In tegenstelling tot andere jaren dit keer geen uitgebreide uitslagen van de zeilwedstrijden 
in ons jaarboekje. Onderstaand een lijstje met de de winnaars in iedere klasse van het 
Clubkampioenschap en de Wiedebokaal. De Biercup 2011, het klasse evenement van de 
O-jol klasse is door gebrek aan wind dit jaar helaas niet gezeild

Clubkampioenen 2011 Wiedebokaal 2011
Optimist Stijn Harder Optimist Bjarne Bouwer
Splash Thijs vd Wal Splash Thijs vd Wal
Flash Arjen vd Wal Handicap Karel Witteveen
Solo Karel Witteveen O-jol Ben Tijssen
Ojol Ben Tijssen 16m2 Sander Spannenburg
16m2 Jan de Haan Javelin Fred Wildenburg

De complete lijst met uitslagen van beide evenementen is terug te vinden op de website:
www.zvbelterwiede.nl/uitslagen/2011/

Oproep zeilers ZVB

Zeilvereniging Belterwiede heeft veel zeilers die niet alleen op de Belterwiede varen. Zo zijn 
er veel O-Jol en 16m2 zeilers die heel Nederland en Europa doorreizen om ergens anders 
de prijzen proberen op te halen. Van de jeugdzeilers weten we dat ze heel Europa bereizen 
en zelf een paar naar de andere kant van de aardbol zijn gegaan om daar een wereldkampi-
oenschap te varen.

Voor onze vereniging is het natuurlijk fantastisch dat de naam ZV Belterwiede overal 
genoemd wordt. Iets om heel trots op te zijn
De informatie over deze geweldige prestaties komt altijd via vele omwegen bij de leden en 
het bestuur binnen.
De vraag aan deze zeilers is dan ook het volgende.

Willen jullie aan de webmaster en de secretaris  melden waar jullie gezeild hebben en welke 
uitslagen jullie hebben behaald? 

De uitslagen kunnen op de site worden geplaatst, het is leuke informatie voor andere zeilers 
en lezers van de website. Een  verhaal erbij is altijd welkom. Op deze wijze weet iedereen 
waar nog meer gezeild wordt dan alleen op "ons" mooie Belterwiede en zou een stimulans 
kunnen zijn voor andere zeilers om ook eens elders te varen.

Doe je alleen aan onze clubwedstrijden mee? Ook dan willen we graag verhalen ontvangen 
over de opgedane ervaringen. De uitslagen van de clubwedstrijden worden altijd gepubli-
ceerd op de website.

Namens het bestuur,
Karel Witteveen



Verhuur van:
open zeilboten 
& fluisterboten 

‘’Henk Doze 
06 – 44 74 68 50

Jachthaven – Camping – Botenverhuur 

      Aan ’t Wiede 
www.botenverhuuraantwiede.com
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Een eigen Ark

Ongeveer twee jaar 
geleden zijn we begon-
nen met de plannen voor 
onze eigen kleed- en 
trainingsaccommodatie.

Wethouder van der 
Terp van de gemeente 
Steenwijkerland had ons 
aangegeven wat de moge-
lijkheden waren om in aan-
merking te komen voor een 
aanzienlijke bijdrage van de 
gemeente.

Na het verder uitwerken van de wensen en mogelijkheden zijn we uiteindelijk tot dit plan 
gekomen. Het is natuurlijk niet een enorm sportcomplex zoals je dat bij de voetbal ziet, 
maar het vult de behoefte in. De starttoren was nodig aan groot onderhoud of vervanging 
toe en een eigen lesruimte was ook wel wenselijk. Zo zijn we op de ark gekomen zoals hij 
op de ledenvergadering aan de leden is voorgelegd.

In het plan is geen kantine of iets dergelijk opgenomen. Het eten en drinken blijft dus 
gewoon zoals het was, gewoon lekker eten bij het paviljoen of zelf wat meenemen. We zijn 
altijd welkom bij Paviljoen Aan ‘t Wiede, maar een eigen ruimte is natuurlijk leuker, al zullen 
we wel zelf de boel netjes en schoon moeten houden.

Ons plan wordt gebouwd door Post Arkenbouw uit Marknesse, maar uiteraard moet er ook 
door ons als leden het nodige bijgedragen worden

We willen de ark het 
komende seizoen in gebruik 
nemen, natuurlijk hebben 
we daar de inzet van de 
leden voor nodig, dit is te 
volgen op onze website.

Het bouwen van de Ark 
is begonnen, het betonijzer 
is gevlochten en de eerste 
ladingen beton worden 
gestort. (Foto 18-12-2011)
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We kijken terug op een zeilseizoen waarin belangrijke evene-
menten bij ons in de regio zijn georganiseerd. Dit jaar stond 
Overijssel in het middelpunt van de zeilsport en bruiste het 
als in vervlogen jaren ten tijde van de Blauwe Hand Week.  
Mogelijk is dit de opmaat voor weer zo’n evenement in de 
wedstrijdkalenders? We hebben in ieder geval bewezen er 
organisatorisch klaar voor te zijn!

2011
In 2011 zijn een aantal van “onze” 16m2’en van de laatste en 
beste nieuwtjes voorzien. Bert (4256) en Melle (3924) hebben 
superlichte masten en de beste tuigage op hun kwadraten 
laten zetten en is de 3924 tot een potentiële NK winner omge-
transformeerd.  De 4382 glimt weer als nieuw en zijn diverse 
kwadraten van nieuwe tuigen, voornamelijk Kort&Smit, voor-
zien. De klasse is als nooit tevoren in beweging en beschik-
ken we tot 1 van de grootste vloten van Nederland.

Trimweekend 25 & 26 juni
Ter voorbereiding op het NK hebben we dit jaar Maarten 
Jamin bereid gevonden ons op de Beulaker te trainen. Met 
zaterdag 4 en zondag 5 boten is er volop getraind op de tactiek tijdens starten.  Verder is 
getraind op de inmiddels vertrouwde bootbeheersing, boeironden, overstag en gijpen en 
natuurlijk wedstrijdjes. Dit keer werden niet alle wedstrijden gewonnen door Maarten Jamin, 
een teken aan de wand?! Met een prima verzorgde lunch tussen de middag door Eetcafé 
Maxime waren het weer 2 vermoeiende en vooral leerzame en gezellige dagen.

Clubwedstrijden op de 2e zondag van de maand
Met een  gemiddelde van maar liefst 9,4 deelnemende kwadraten in 2010 lag de lat hoog 
en was het de vraag of dit nog kon worden verbeterd. Tijdens de mei wedstrijden starten 
8 kwadraten in prachtig zonnig weer en een heerlijke wind, in juni en juli waren er 10 kwa-
draten aan de start en in september 9. Opnieuw een deelname waar menig zeilvereniging 
jaloers op is. Tijdens het seizoen werden de augustus wedstrijden geschrapt en een deel 
van de WiedeBokaal aan de clubwedstrijden toegevoegd. Het resulteerde in een 3e plaats 
voor Harry Gierveld, een 2e plek voor Jan Busbroek en werd Jan de Haan met Carla 
Busbroek clubkampioen. 

NK Beulaker
Na inmiddels al weer 11 jaar mochten wij dit jaar voor de 10e keer het NK op de Beulaker 
organiseren. Met 75 deelnemende boten werd het een ongekend succes. Zowel sportief 
als qua walgebeuren hebben wij een indrukwekkend evenement georganiseerd, waarbij 

-
niseren. Een groter compliment kunnen we niet krijgen! Met een gemiddelde score van 
boven de 8 uit de enquête willen we alle meer dan 40 (!) vrijwilligers enorm bedanken voor 
hun bijdrage aan dit succes, waarin Thijs en Willy Kort de blauwe wimpel als kampioen 

Sonja (4382), Maarten en Gabry (4284) en Lucas en Remco (4340) zich in de top van de 

16m2 Overijssel 2011-2012
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WiedeBokaal
Ook dit jaar waren er weer 9 evenementen in de lande-
lijke 20x20 competitie met 20 boten of meer aan de start. 
Na de jubileumwedstrijden (80 boten), het NK (75) en de 
Sneekweek (49) is de WiedeBokaal (26) inmiddels de 4e 
in de rij van best bezochte evenementen! De resterende 
5 zijn Paashaas en Schildweek (24), NIWA (22), kleine 
Sneekweek (21) en het Duits open (20). Onder fantastische 
omstandigheden en een weer puik verzorgde zaterdag-
avond met heerlijk buffet en life muziek van Jeanet Loef 
werd Sander Spannenburg kampioen met de 2010 winnaar 
Ewoud Krens op de 2e plaats en Reinout Klapwijk op de 3e.

Blauwe Hand Cup
De wisseltrofee, een model 16m2, schaal 1:10, beschikbaar 
gesteld door dhr. en mevr. Hagedoorn, werd dit jaar gewon-
nen door Ewoud Krens wegens zijn goede prestaties tijdens 
het NK (4e) en de WiedeBokaal (2e). Een terechte winnaar!

Met vriendelijke groet, Jan de Haan

2012
Komend jaar zal vooral in het teken staan van activiteiten rond het nieuwe clubhuis, aanpas-
sing serie clubwedstrijden en de vraag gaan we weer trainen en zo ja op welke wijze. Maar 
allereerst onze locale organisatie. Deze gaat veranderen. Tot nu toe kenden we een rayon-
vertegenwoordiger en een plassenvoogd. Volgend jaar komt er een wijziging naar landelijk 
twee 16m2 districten, waarschijnlijk Noord en Zuid-West. Wij vallen onder Noord. Gevolg is 
het verdwijnen van de rayonvertegenwoordiger Overijssel. Deze functie werd ingevuld door 
Jan de Haan. Hij voelde de bui al hangen en heeft aangegeven geen vertegenwoordigende 
functie meer te ambiëren. Wij respecteren zijn besluit, maar zijn daar natuurlijk heel slecht 
over te spreken. Jan de Haan heeft met visie, een  tomeloze energie het 16m2 gebeuren 
hier op een hoger plan gebracht. Vanaf deze plaats alvast hartelijk dank voor je inzet Jan. 
De functie plassenvoogd zal blijven en deze functionaris zal ook afgevaardigde worden 
naar de district Noord vergaderingen. Voorlopig zal ik plassenvoogd blijven, maar en berg je 
maar fanatiek op zoek gaan naar jeugdig elan. 

Dan de 2012 zaken:
1/ Aanpassing clubwedstrijd augustus.
2/ 16m2 training. Samen met de O-jollen? 
3/ Wiedebokaal 29/30 september 2012. Organisatie 16m2 klasse ZVB.
4/ Nieuwe clubhuis. Wie wil hieraan meewerken. 
Graag aanmelden bij jgdijkstra@kpnmail.nl

Activiteiten in en rond de Belter zijn in 2012 het speerpunt. 

Wees erbij!! Tot ziens. Jan Dijkstra.

Klassevertegenwoordiger voor de 16m2 klasse is Jan Dijkstra,
Tel.: 06-22800085, E-mail: jgdijkstra@kpn.nl 

(door Jan de Haan en Jan Dijkstra)
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Handelsweg 3, 7944 HN  Meppel
Tel. 0522-242121   Fax. –242122
E-mail : info@eikenaarbv.nl

Bouwkundige werkzaamheden

Nieuwbouw

Interieurbouw

Renovatie

Utiliteitsbouw

Ook voor uw kat!

Weerdstraat 81, 7941 XK Meppel 
Tel: 0522 258084 
www.trimsalonkarelwitteveen.nl      aangesloten bij ABHB 
info@trimsalonkarelwitteveen.nl
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Afgelopen Hemelvaart weekend is een geweldig ONJK gevaren op de Beulakerwiede bij 
Wanneperveen.
Voor het eerst sinds een aantal jaren was het weer een ouderwets gezellig Javelin-familie-
evenement. Alles was voorhanden: lekker weer, veel wind, BBQ, gratis(!) kamperen en een 
uitstekende sfeer. De zeilvereniging Belterwiede zorgde voor een vlekkeloze wedstrijdorga-
nisatie, en kon 8 spannende wedstrijden noteren.

Kampioen werden (alweer) Jan en Jens Schlittenhard ( GER570), met Volkmar Prehn en 
Malte Riesner (GER541) als goede tweede. De Nederlandse eer werd verdedigd door Fred 
Wildenburg en Anton Kok (NED550).

Uiteraard vallen we op, waar we ook verschijnen. Dit kampioenschap was voor de Meppeler 
Courant reden om een stukje te plaatsen, met een verslag van het evenement:

Open Nederlands Kampioenschap Javelin

Ideaal weer voor ONK Javelin 

Wanneperveen - Op het Beulakerwijde 
is tijdens het Hemelvaartsweekend 
vier dagen lang, onder leiding van 
zeilvereniging Belterwiede, gestre-
den om de titel Open Nederlands 
Klasse Kampioen Javelin. Teams uit 
verschillende landen bonden de strijd 
met elkaar aan onder ideale omstan-
digheden: wind en zon.
De Javelin is een ranke open twee-
mansboot, die met een beetje wind 
hoge snelheden op het water kan 
behalen. Spectaculair ziet het er hele-
maal uit als in het ruimwindse rak en 
voorwindse rak de spinakers worden 
getrokken. En wind wás er. De eerste 
dag werd wel gestart onder iets min-
dere omstandigheden. De wind draai-
de toen nog alle kanten op, waardoor de eerste race werd afgebroken en later op de dag opnieuw 
werd gestart. De dagen erna was er sprake van een stabiele windrichting, oplopend naar een 
windkracht 4/5. Door de stevige wind was er ook sprake van pech. Gebroken spinbomen en door 
de harde windvlagen omgeslagen boten. De rescue kon het prima af, de boten waren gemakkelijk 
weer op te richten en konden door de zeilers zelf worden leeggevaren. Jammer genoeg sloeg 
op de laatste dag het weer om: onweer. Hierdoor werden de races uitgesteld en later op de dag 
afgebroken. Tijdens het kampioenschap werden hierdoor acht races gezeild.

Aan het einde van het weekend was de klassekampioen bekend. 
De uitslag: 1. Jens Schlittenhard en Jan Schlittenhard (Duitsland), 2. Malte Riessner en Volkmar 
Prehn (Duitsland), 3. Anton Kok en Fred Wildenburg (Nederland).

Het Open Klasse Kampioenschap Javelin werd verzeild vanaf Waterpark Beulaekehaven en geor-
ganiseerd door ZV Belterwiede. In goede samenwerking met de havenmeester liep de organisatie 
op de wal gesmeerd. 
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Geslaagd O jol seizoen 2011 met
ZVB’er-Belter Ben als topper!

Al was het zomerzeilweer niet altijd fraai in 2011, voor de Belter O jollers is het een zeer 
geslaagd seizoen geworden met naast de reguliere wedstrijden ook het Open Nederlands 
Kampioenschap op de Beulaker.
Voor het klassement van de clubwedstrijden was het een strijd tussen de lokale opponen-
ten. In mei komen veel O jollers van de vloten Friesland en Zuidlaren naar de Belter en was 
er een groot veld met veel strijd onder aanvoering van de Friezen. Slow startend Ben Tijsen 
kwam toen nog snelheid tekort maar liet de rest van het seizoen ieder zijn spiegel zien met 
vele eentjes en als resultaat een waardig clubkampioen 2011!

Dat Ben kan zeilen bleek ook op het Open Nederlands Kampioen- schap op de Beulaker 
met 65 inschrijvingen uit Nederland en Duitsland en 15! Belter O jollers aan de start. Het 
ONK georganiseerd door de vloot Belter/Beulaker in samenwerking met de ZVB kenmerkte 
zich door onstuimig (on)weer en weinig 
wind waardoor zes van de tien wed-
strijden konden worden gevaren. De 
perfecte organisatie van de wedstrijden 
en het sociale programma eromheen 
maakte het tot een geslaagd evene-
ment. Nederlands Kampioen is Jan 
Willem van den Hondel geworden, top 
vijf van het klassement van het Belter 

• 7e Ben Tijsen
• 9e Jan ten Hoeve
• 24e Bart Smit
• 27e Fokko Ringnalda
• 28e Cor de Jong

De Biercup op 2 en 3 oktober moest helaas afgeblazen worden. Twee dagen veel zon, 
boten bekijken en bekritiseren, veel bijpraten, gezellig eten, maar helaas geen zuchtje wind. 
Tijdens dit evenement is afscheid genomen van Jan ten Hoeve als vlootvoogd van de vloot 
Belter/Beulaker. De Belter O jollers zijn Jan dankbaar voor zijn vele werk. Jan heeft de vloot 
Belter/Beulaker opgericht en vele jaren “gedragen” als wel de Biercup georganiseerd.
Elke woensdagavond vanaf eind maart tot eind september is getraind waarbij dit jaar elke 
avond minimaal negen boten op het water verschenen. Elke training werd afgesloten met 
gezellig napraten onder genot van een “Cindy Special” in Paviljoen Aan ‘t Wiede. Ook voor 
komend jaar zijn de verwachtingen hooggespannen en zal er veel getraind worden. Heb je 
interesse en wil je dit ook eens meemaken? Op de Belter is een promo O jol aanwezig, een 
volwaardige wedstrijd O jol waarmee je mee kan trainen of de wedstrijden mee varen. Om 
de boot te reserveren kun je contact opnemen met Cor de Jong ( 0522- 475332).
Rest  ons nog om de ZVB te bedanken voor de goede organisatie en prettige samen wer-
king bij alle evenementen in 2011.

Fokko Ringnalda 
Vlootvoogd Belter/Beulaker.
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HAGEDOORN

Beulakerweg 131c, 8355 AE  GIETHOORN
Tel.: 0521 - 360000       Fax: 0521 - 362339

w w w . b o u w b e d r i j f b a r t s m i t . n l
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Belevenissen van een beginnend zeiler

Het voorlaatste weekend van september: de lessen zijn dan doorgaans al afgelopen, alle 
wedstrijden gevaren en traditioneel (?)  zijn deze zaterdag en zondag in de agenda van de 
vereniging gereserveerd voor de ouders van onze Splashers, weer of geen weer. Zo ook dit 
jaar en zo’n 18 zeilers hadden zich eerder in het seizoen opgegeven voor de happening in 

aanvang van zijn instructies. Het aantal van 18 was een week voor het evenement noodge-

zaterdag bleek vervolgens dat het weer wel eens ‘pittig’ zou kunnen worden, met regenvoor-
uitzichten en een voorspelde windkracht tussen een 3 en 5, waardoor ook een aantal bles-
sures zich op ‘spontane’ wijze bij enkele potentiele deelnemers openbaarden en de groep 
nog verder uitdunden. 

Uiteindelijk bleek een 6-tal ouders de schiftingen overleefd te hebben, waaronder onder-
getekende. Niet veel, maar wel echte zeilers, moet Karel’s conclusie zijn geweest toen hij 

-
ken van het trimmen bijgebracht in zijn verwachting, dat wij deze de komende 2 dagen in 
de praktijk, verder onder de knie zouden krijgen. Dat ik op het moment van instructie even 
de indruk had dat Karel over zijn vak van hondenkapper aan het vertellen was, heb ik toen 
nagelaten te melden, in de wetenschap dat hij daar later vanzelf achter zou komen. En dat 
is ie.Weliswaar ligt mijn achtergrond in de zeevaart en breng ik ook de laatste 5 jaar veel 
van mijn vrije tijd door op het water van de Kop van Overijssel, dit alles gebeurt toch vooral 
gemotoriseerd. Mijn Kielboot 1 & 2 – diploma heb ik jaren geleden al gehaald in de veilige 
omgeving van de Valk, d.w.z. iets stabieler en de instructeur aan boord.
Mijn dochter Brecht had zich dan ook al met veel leedvermaak “zorgen gemaakt” om haar 

-
drage kunnen leveren, maar op het water verloor ze haar controle, zo wist ze. Mijn vrouw 
Nelleke had eveneens haar bijdrage geleverd in de vorm van het naaien/herstellen van een 
“wetsuit” (of een “drysuit”, of een “steamer”, al sla je me dood..), welke ik daags ervoor van 

dan gebruikelijk is, gaten te hebben, zodat van geen van de bedoelde functies van boven-

het veelvuldig bewegen binnen de boot. En, moet ik bekennen, veelvuldig bewogen heb ik, 
maar dan voornamelijk buiten de boot.

Belter bij Karel’s instructieboot te melden, op het inmiddels uitgezette parcours. Makkelijker 
gezegd dan gedaan…. 
Optuigen was inmiddels gebeurt, de boot lag op de kop van de steiger, nu nog even aan 
boord. Brecht had ik dit veelvuldig, en behendig zien doen via de voorkant, om vervolgens 
via “een half rondje om de mast” in de kuip plaats te nemen. Onder het mom: “appeltje / 
eitje” begon ik aan deze exercitie, echter voor dat ik de mast kon bereiken had ik al een 

iedereen verliest geleidelijk zijn gevoel voor balans”) ook oudere, ervaren zeilers plegen te 
doen. Eenmaal in de boot en (een beetje) wind in de zeilen, kwam ik op gang, echter in een 
andere richting dan Karel had bevolen.
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Nu brak de paniek pas echt uit, niet bij mij overigens, ik had alle aandacht nodig om de 
zaak recht te houden en niet te veel slagzij te maken, nee vooral op de kant zagen “mijn” 
dames me regelrecht de rietkraag inzeilen. Karel werd op niet mis te verstane wijze, zowel 
in woordkeus als in volume, aangespoord om hier te redden wat er nog  te redden viel en 
zodoende te voorkomen dat het schip met man en muis zou vergaan. Toen de allengs inge-
zette reddingssloep bij het dreigende onheil was aangekomen (en haar schipper mij onder-
tussen “soepeltjes” over stag had zien gaan en tevens op koers zag liggen richting oefen-
veld), biechtte hij mij op, dat hij vergeten was de belangrijke beginvraag te stellen: wie heeft 
er geen zeilervaring ? Langszij varend, stelde hij voor, enigszins bekomen van schrik, dat ik 
mij om het trainingsprogramma van de dag maar niet al te druk moest maken. In plaats hier-
van leek het hem verstandiger dat ik zelf de natuurlijke verhoudingen tussen wind(richting), 
water, boot en zeil(stand) verder zou gaan onderzoeken en met name hoe deze elementen 
op elkaar (kunnen) reageren. Niet in theorie, maar gewoon door te doen en grenzen op te 
zoeken, terwijl Karel af en toe op visite zou komen om - indien nodig - mij van wat nuttige 
tips te voorzien. Het mag geen verbazing wekken dat ik me volledig in dit aangepaste les-
programma kon vinden en dat ik de rest van de dag, qua tijdsbesteding, 50% in de boot en 
50% uit de boot heb vertoefd. Kort voor de lunch verscheen de instructeur weer eens op 
mijn radar en toen hij informeerde waar ik mijn bril had gelaten, realiseerde ik me toen pas, 
dat ik deze tijdens een van mijn talloze duikvluchten moet zijn kwijtgeraakt. Bemoedigend 
kwam de mededeling dat een inboedelverzekering deze (forse) schade wel zou dekken en 
ik vooral moest doorgaan op de ingeslagen weg, want de vorderingen waren spectaculair.

Tijdens de lunch merkte ik dat mijn pak inderdaad zijn functie had verloren, gelukkig is de 
temperatuur van het water aan het einde van het jaar het aangenaamst en met de meer 

en de roltech aan bod kwamen (die laatste valt overigens vies tegen in zo’n klein kuippie, 
bezaaid met touwen): trots trok ik de conclusie dat deze coach echte kwaliteit op waarde 
weet te schatten. Uitgewoond, maar voldaan kroop ik kort voor achten al in mijn nestje, ook 
omdat ik daags erop weer aan de bak moest.

Aldus geschiedde, maar donderju, toen ik opstond had ik pijn in gewrichten, botten en spie-
ren op plaatsen in mijn lijf, waar ik niet wist dat ze dat ik ze daar überhaupt had. Op verzoek 
van de groep, welke 1 afvaller kende, werd het programma van de ochtend en de middag 
aan elkaar gekoppeld en zou onder”weg” de meegenomen lunchpakketjes in groepsver-
band worden genuttigd. Toen tegen half twee, aan het andere einde van plas, de wind 
begon aan te wakkeren, leek het onze instructeur veiliger om terug te keren naar ons club-
huis, hetgeen wederom een wijs besluit bleek. 

Gezellig na-kaartent over een ieders ervaring, vormde dit de afsluiting van een prachtig 

optie op een 2-de hands Lasertje genomen, waar wat minder aan te trimmen valt volgens 
de kenners en dus beter aansluit op mijn capaciteiten.
De bril overigens, zat toch niet in het standaard pakket van mijn inboedelverzekering en zal 
ik dus helaas zelf moeten bekostigen. 

Mijn conclusie voor dit weekend luidt dan ook: 
Geweldig, het kost wat, maar dan heb je ook wat !

Kors van Barneveld
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Marianne en Nienke samen in de 420

Aan het einde van 2011 is er een nieuw 
Z.V.B.-team gevormd. Marianne Pijlman 
en Nienke Jorna  gaan er samen tegen-
aan in de 420-klasse! We zijn hier ont-
zettend blij mee. We hebben grootse 
plannen in ons laatste jaar als jeugdzei-
lers.
 Het is voor ons beiden een hectisch 
jaar geweest. 

Ik, Marianne, ben begonnen in de opti-
mist bij de Z.V.B. Al snel ging ik fanatiek 
wedstrijdzeilen. Dit vond ik altijd erg 
leuk en vooral gezellig. Mijn optimist 
heette daarom  ook kletskous. Daarna 
ben ik overgestapt naar de Splash. 
Tijdens het WK in 2009 in Wales ben 

Eigenlijk zeilde ik toen al 420. Dit is 
een tweemans-boot waarin ik altijd de 
stuurvrouw ben geweest. Het eerste 
jaar vormde ik een goed team met Iris 
Sappé, maar de laatste jaren was het 
moeilijk om een geschikte bemanning te 
vinden en ik ben zelfs zélf nog een half 
jaar bemanning geweest. 
Afgelopen jaar begonnen we met een 
training in Bandol, Zuid-Frankrijk, daar 
had ik niemand om mee te varen, zielepoot die ik was. Dus moest ik maar in de laser. Wat 
leuk is, maar niet wat ik wilde. Gelukkig kwam vlak daarna een mail van Elianne, zij voer
cadet en wilde graag 420 gaan zeilen. Samen met haar heb ik het NK en de selectiewed-
strijden gevaren.  Zij had nog helemaal geen ervaring als bemanning en ze had er helaas 
wat moeite mee om het te leren. Samen hebben we nog het EK in Tavira, Portugal, geva-
ren, maar toen moesten we toch echt stoppen omdat zij 18 werd en we daardoor niet mee 
konden doen aan jeugdevenementen. Vervolgens heb ik het najaar gevaren met Iris Sappé, 
maar dit was tijdelijk en ik bleef nog steeds op zoek naar een goede vaste bemanning. 
Voor mij was afgelopen 1,5 jaar erg frustrerend. Ik kon moeilijk verder groeien als stuur-
vrouw, omdat ik elke keer een bemanning miste die op hetzelfde niveau zat als ik. Na 
zoveel wisselen en zoeken werd ik daarom af en toe een beetje moedeloos. Nienke had ook 
een zwaar jaar achter de rug en dus besloot ik haar te bellen.

Ik, Nienke, zeilde ook jarenlang optimist bij de Z.V.B. Mooie tijden waren dit. Ik heb nog heel 
kort selectiewedstrijden gevaren in de optimist en daarna ben ik overgestapt naar de splash. 
Na het succes in de Splash, waarin ik in 2009 als eerste dame eindigde op het WK, ben ik 
overgestapt naar de Laser Radial. Deze klasse is Olympisch, dus het niveau ligt een stukje 
hoger. Ik trainde in het na- en voorjaar in de weekenden en twee keer door de weeks om 
maar klaar te zijn voor de selecties. Daarnaast deed ik nog een hoop andere dingen en uit-

420 klasse in actie, (helaas is er nog geen 
actiefoto van Marianne en Nienke beschikbaar)
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eindelijk had ik er geen plezier meer in. Ik deed alles omdat het naar mijn idee moest, niet 
omdat ik het wilde. Vlak voor de selectiewedstrijden voor het ISAF jeugd WK in mei stortte 
ik in. Ik was overtraind, wat in mijn geval er op neer kwam dat ik overspannen was. Ik ben 
toen twee maanden niet naar school geweest. Het was een hele moeilijke tijd. Na de zomer-
vakantie besloot ik gewoon weer naar school te gaan. Dit bleek veel moeilijker te zijn dan 
eerst. Vaak begreep ik er helemaal niks van. Ik begon ontzettend veel huiswerk te maken 
en zat voortdurend in de stress. Ik wilde graag weer zeilen, maar liever niet in de laser.

Eind oktober stapten we voor het eerst samen in de 420. Nienke had nog nooit bemand 
en Marianne dacht dat Nienke een enorm zeiltalent was en gooide haar dus ook volledig 
in het diepe. Nienke moest meteen álle taken van een bemanning uitvoeren. Honderd din-
gen tegelijk dus. We vonden het geweldig! Het klikte goed, liefde op het eerste gezicht. 
Marianne had er voor het eerst in anderhalf jaar weer vertrouwen in dat ze zich snel weer 
op zichzelf kon focussen. Ze moet even een paar maanden geduld hebben met Nienke, 
maar daarna zullen we zeker uit kunnen groeien tot een goed team!
Ook voor Nienke pakt het zeilen goed uit. Het zeilen is echt ontspannen. Ook school gaat 
hierdoor makkelijker. Al met al gaat het stukken beter. We zijn beiden bloedfanatiek en trai-

Wij houden jullie op de hoogte van onze resultaten in 2012.

Groetjes, Nienke Jorna en Marianne Pijlman

Splash- & Flash German Open 2012

Schrijf je in voor het German Open op 2 & 3 juni 2012

Op 2 en 3 juni wordt het German Open gevaren op de MöhneSee.
Een leuk evenement om als Splash- & Flashzeiler aan mee te doen: zeilen in een mooie 
omgeving en met een gastvrij onthaal door de Duitsers. 

De locatie is de YMCA Westfalia/Arnsberg (http://www.yachtclub-westfalia-arnsberg.de). Op 
zo’n 2,5 uur rijden vanaf Wanneperveen. De eerste wedstrijd begint op zaterdag meestal 
pas om een uur of 12. Maar je kunt ook op vrijdag al arriveren.

Het is mogelijk om je tent op te slaan bij de jachthaven (vanwege het geaccidenteerde ter-
rein een niet te grote tent) of eventueel met de caravan/camper op het parkeerterrein te 
staan. Toiletfaciliteiten staan tot de beschikking. Daarnaast zijn er voldoende hotels in de 
buurt. Ook voor de ouders is het aangenaam verblijven. 
De maaltijden (ook het ontbijt) kunnen gebruikt worden in het restaurant van de jachthaven 
tegen billijke prijzen. 

Vanuit ZVB willen wij met een grote groep Splash/Flashzeilers (en ouders) aan dit evene-
ment deelnemen. 
Wil je graag meedoen en heb je geen vervoer van je boot, geef dit dan aan, dan proberen 
we een grote trailer te regelen. 

Aanmelden kan bij Tineke van der Wal (jeudzeilen@zvbelterwiede.nl
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Een seizoen met veel zeilen (voor de kinderen)

Begin 2011 hadden wij ons voor genomen om deel te 
nemen aan de club-, regionale en landelijke zeilwedstrijden 
voor de Optimist en Splash. Allebei een sterk veld waar 
nog veel te leren was. Dat het veld sterk was, hebben wij 
geweten ! 
Vol optimisme begonnen, sterk gestreden, naar tevreden-
heid geëindigd en vele ervaringen rijker. 

Gestart zijn wij met de voorjaarstrainingen in Loosdrecht, 
Elise in de Optimist bij “Het Witte Huis” en Mirte in de 
Splash bij “De Vrijbuiter”. Allebei verenigingen waar je je direct thuis voelt in hun uitnodigen-
de en gezellige clubhuis met goede facilitaire voorzieningen. Gastvrij word je onthaald en je 
voelt je er meteen welkom, ondanks het feit dat wij geen lid zijn. Gemakkelijk is er aanslui-
ting te vinden bij de organisatie, trainers en medezeilers om vervolgens klaar gestoomd te 
worden om prestigieus aan de zeilevenementen deel te nemen. 

Om onze plannen daadkracht bij te zetten hebben Mirte en Elise aan de combiwedstrijden 
van Noord (Heeg, Paterswolde, Sneek en Blauwe Stad) meegedaan, de landelijke wed-
strijden in Loosdrecht, Port Zelande, Medemblik, Sneek, Workum, Roompot,  Stellendam, 
Grou en Roelofsarendsveen en niet te vergeten de IJsselmeeroversteek. De hoogte punten 
in 2011 waren de Sneekweek voor Mirte  (er was in ieder geval genoeg wind) en de DYR 
(Dutch Youth Regatta) voor beide dames in Workum.

Een bijzonder leermoment was hun eerste grootwater training op het IJsselmeer bij 
Workum. Windkracht 6,7 met stoten van soms 8 Beaufort hebben de dames meegemaakt 
totdat de trainers het onverantwoord vonden om verder te trainen. Rubbers en zeilboten 
snel van het water af was het devies ! 
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Door en ik zaten, op dat moment nietsvermoedend, genietend van een kop vers gezette 
cappuccino, vergezeld met een lekker koekje in het pittoreske Workum, totdat wij een ver-
ontrustend telefoontje kregen van Elise. “Iedereen is van het water af, maar Mirte is er nog 

naar de punt bij “It Soal”. Verdorie, nog steeds geen Mirte ! 

Naast Mirte was er nog iemand zoek. 7 rubbers waren inmiddels op zoek naar de jeugdige 
zeilers. Op dat moment voelde je je compleet machteloos en verkeerde je in alle staten........ 
Totdat het verlossende telefoontje kwam. Ze waren gevonden !!!  Beide boten waren omge-
slagen. Die van Mirte was doorgeslagen. Zij had zich met veel pijn en moeite stoïcijns aan 
haar schoot vast weten te houden bij de hoge golven van bijna 2 meter. Haar gedachte en 
beleving op dat moment was “het zal mij toch niet overkomen dat ik hier verzuip”. 

Blij en opgelucht waren wij toen het topje van haar mast weer in zicht was. Wetende dat ze 
veilig was. Ze is er in ieder geval sterker uitgekomen en er zeker niet banger voor gewor-
den. Toch een leermoment.

Door alle evenementen waren de dames niet in staat om aan de trainingen en alle club 
wedstrijden deel te nemen. Per slot van rekening kan je maar op een plek tegelijk zijn. 
Graag willen wij komend jaar meer op onze vertrouwde “Belter” zeilen en meedoen aan de 
activiteiten van de zeilvereniging.
Mirte heeft nog de najaarstrainingen bij “de Vrijbuiter” gevolgd als afsluiter van het jaar in 
Loosdrecht. Elise had tijdens de herfstkamp in Sneek erg veel training gehad van Wietse. 
Ze vond het voor 2011 wel voldoende en stortte zich op andere bezigheden.

Momenteel ligt de Splash in Grou om cosmetisch aangepakt te worden. De Optimist ligt in 
de winterstalling en krijgt in januari of februari haar “vertroetelbeurtje’. In maart mogen ze 
het water weer in om vervolgens weer met plezier te mogen zeilen en de strijd in het wed-
strijdveld weer aan te gaan. 

Tot ziens volgend jaar op het water !!!

Fam. Volk
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 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
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CWO instructeuropleiding binnen de vereniging

De Stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van de 
ANWB, het Watersportverbond en de Hiswa. Deze stichting stelt zich tot doel een uniform 
diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Onze 
zeilvereniging is hierbij aangesloten.

Naast de diploma’s voor watersporters zijn er ook opleidingen en diploma’s voor instructeurs 
en examinatoren. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland 
waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters.

en met het CWO 3 diploma (gevorderd zeiler). Hiervoor moet elke trainer het hoogst haalba-
re eigenvaardigheidsexamen behalen (nivo 4) en een pittig didactisch programma afronden. 

De instructeuropleiding is vanwege de terechte maar stevige eisen die de CWO stelt vaak 
een kostbare aangelegenheid. Dit komt meestal door de afhankelijkheid van externe oplei-
ders en examinatoren. De vereniging en trainersploeg is er dan ook trots op dat wij sinds 
afgelopen seizoen de gehele instructeuropleiding binnen de ZVB kunnen aanbieden. 
Hiermee zijn wij één van de eerste zeilverenigingen in het land.

Rolf Harder



eetcafé

Eetcafé Maxime
Veneweg 292 d
7946 LX Wanneperveen

tel 0522-474091
info@eetcafemaxime.nl
www.eetcafemaxime.nl

Terras aan het water

Geschikt voor feesten
en partijen,

Diverse arrangementen

Goede parkeergelegenheid

Jan Pieter Nijenhuis

Waterpark
Beulaekehaven

U ben van harte welkom,
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Informatie Jeugdzeiltrainingen 2012

Ook in het nieuwe zeilseizoen gaan we weer van start met de trainingen voor de jeugd. 

Bij de ZVB wordt op vier niveaus les gegeven, zowel in optimist (jeugdboot) als Splash

Optimist
- Beginners (CWO 1) 22 en 29 april, 6, 20 en 27 mei, 3, 10 en 24 juni. 
- Vervolgcursus (CWO 2) 8, 22 en 29 april, 6, 20 en 27 mei, 3, en 24 juni. 
- Gevorderden (CWO 3) 8, 22 en 29 april, 6, 20 en 27 mei, 3, en 24 juni. 
Splash
- Beginners, vervolg en gevorderden 8, 22 en 29 april, 6, 20 en 27 mei, 3, en 24 juni. 

De CWO groepen trainen op zondag. Hier kan gekozen worden tussen de ochtendgroep 
(9.30-12.00) of de middaggroep (13.00-15.30). De data van de reguliere lessen zijn: De kos-

men nog niet lid is van de zeilvereniging wordt men verzocht eveneens een aanmeldingsfor-
mulier voor lidmaatschap in te vullen).

De wedstrijdgroepen trainen eveneens op zondag, maar dan de hele dag (van 9.30 tot 
15.30). Om toegelaten te worden tot de wedstrijdgroepen dien je in bezit te zijn van CWO 3 
jeugdzeilen of CWO 2 zwaardboot. 
De data voor de wedstrijdtrainingen zijn: 8, 22 en 29 april, 6, 20 en 27 mei De kosten voor 

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.zvbelterwiede.nl, of neem contact op met Tineke van der Wal-Zoer,
Telefoon:  06-49958227 
e-mail:jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl

Wedstrijdzeilen & Combi’s

Wanneer je een beetje kunt zeilen is het leuk om jezelf te meten met andere zeilers, dat 
begint meestal door deelname aan clubwedstrijden.
Wil je meer wedstrijdzeilen dan kun je meedoen aan de Combi. 
De Combi is jaren geleden bedacht om jeugdzeilers kennis te laten maken met zeilers van 
andere meren. Al vele jaren worden in diverse regio’s van ons land Combi zeilwedstrijden 
georganiseerd voor de jongste zeiljeugd. Ook het Noorden kent zijn wedstrijdenreeks: het 
Combi Noord evenement. 

De zeilwedstrijden zijn bedoeld voor zowel beginnende zeilers als voor de ervaren zeilers. 
Sportief zeilplezier staat voorop, maar gezelligheid op en rond het water telt ook mee. 
De zeilers die bij de eindstand van alle combiweekeinden bij de eerste vijf van iedere klasse 
geëindigd zijn kunnen deelnemen aan het Nederlands combi-kampioenschap. 

Elk jaar worden er 4 evenementen op 4 verschillende meren georganiseerd. Per zeilweek-
einde worden maximaal 5 wedstrijden gezeild.
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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

Verontreinigde grond?
Ook voor uw kat!

Weerdstraat 81, 7941 XK Meppel 
Tel: 0522 258084 
www.trimsalonkarelwitteveen.nl      aangesloten bij ABHB 
info@trimsalonkarelwitteveen.nl

Beulakerweg 131c, 8355 AE  GIETHOORN
Tel.: 0521 - 360000       Fax: 0521 - 362339

w w w . b o u w b e d r i j f b a r t s m i t . n l
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02/03  juni Combi C in Leek, alleen voor C
09/10  juni Combi Zuidlaardermeer
16/17  juni Combi Belterwiede
30/01  juli  Combi Workum, alleen voor A+B
070/8  juli  Combi Schildmeer

Voor de optimistzeilers zijn er drie klassen, nl:
A-klasse voor ervaren zeilers
B-klasse voor zeilers met enige wedstrijdervaring
C-klasse voor de beginnende zeilers, voor hen wordt een aparte baan uitgelegd. 

De zeilers in de C klasse gaan meestal het 
volgende jaar over naar de B klasse.
De beste 33% van de zeilers in de B 
klasse moeten na 1 jaar naar de A klasse, 
de overige zeilers mogen naar de A klasse 
als ze daaraan toe zijn.
Zeilers in de A klasse mogen na 1 jaar aan 
de landelijke selectiewedstrijden deelne-
men.
Zeilers die meedoen aan de landelijke 
selectie mogen niet meer in de B klasse 
varen en promoveren direct naar de A 
klasse.

Voor de optimist C is een wedstrijdboot 
met geldige meetbrief nog niet noodzake-
lijk. Wel moet je voor de wedstrijdleiding 
duidelijk herkenbaar zijn door middel van 
een zeilnummer. 

Voor de Splashzeilers zijn er twee klassen 
nl.
A-klasse voor de ervaren zeilers 
B-klasse voor de beginnende zeilers met 
weinig wedstrijdervaring

Optimistzeilers of andere jeugdzeilers die overstappen naar de Splashklasse starten in hun 
eerste Splashjaar in de B-klasse. Een goede klassering in de Splash B groep leidt het jaar 
daarop tot het starten in de A-klasse. 

In 2012 wordt een combi georganiseerd op “ons” meer en we hopen dan ook dat jullie mas-
saal hieraan mee gaan doen. 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers en eventuele sponsors zodat we een onvergetelijk 
evenement kunnen organiseren.
Voor informatie of aanmelden: jeugdzeilen@zvbelterwiede of 06-49958227 (Tineke van der 
Wal)

Aanmelden voor de combi wedstrijden kan alleen via de website: 
www.jeugdwedstrijdzeilen.nl 

Groepsfoto van de ZVB zeilers die deelnamen 
aan de "Combi Blauwe stad" in 2011
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Prijs bij Landelijke Delta Lloyd Combi Finale 2011
Dit jaar heb ik mee gedaan aan alle Combi wedstrijden van Combi Noord. Dit waren 4 
weekenden, in totaal zeil je 20 wedstrijden en in één weekend zeil je 5 wedstrijden. Dit 
jaar waren de wedstrijden in Heeg, Paterswolde, Sneek en Blauwestad. Ik heb mee 
gezeild in de Splash B en ben 2e geworden in het eindklassement. Omdat ik bij de eerste 
5 zat mocht ik mee doen aan de Combi finale in Hoorn op zondag 18 september 2011.
Dit leek me echt leuk, ik wou vooral mee doen om ervaring op te doen op ander 
vaarwater en natuurlijk voor de gezelligheid. De weersvoorspelling was veel regen en 
windkracht 3 met stoten van 4. Het heeft echt de hele dag geregend. De wind was vrij 
krachtig maar nam in de middag wel af. Het waren echt hoge golven wat ik aan het begin 
wel spannend vond, maar nader ik langer aan het zeilen was vond ik het steeds leuker. 
We zouden 4 wedstrijden varen maar dat is niet gelukt. We hebben 3 wedstrijden 
gevaren. De wedstrijden had ik goed gevaren, maar ik had geen idee waar ik in het 
eindklassement zou staan. Toen ik terug kwam op de kant hoorde ik dat ik 3e was 
geworden. Ik kon het echt niet geloven! Ik had stiekem gehoopt op een 7e plaats dus de 
blijdschap was groot toen ik 3e bleek te zijn. In totaal hebben er landelijk 126 zeilers in de 
Splash B mee gedaan. Hiervan hebben 17 zeilers meegedaan aan de landelijke Delta 
Lloyd Combi finale.

Joyce Logtenberg
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Dit jaar zat ik in de CWO 2 groep van Leonoor en Lisanne. Ik vind zeilen heel leuk 
omdat je gewoon heel hard kunt varen als er harde wind staat. Als je omslaat dan is 
dat best wel cool. Bij één training waaide het heel hard. Ik ging samen met mijn broer 
Thom toch met de boot naar de zeilles. Toen we bij de steiger aankwamen bleek dat 
we het water niet op konden omdat het zo hard waaide! 

Wat ik ook leuk vond was het spelletje boot onderdelen tikkertje, ik vond het lastig om 
het onderdeel 'mastborg' te onthouden! Het was weer een gezellig jaar, ik heb mijn 
CWO 2 gehaald en ga volgend jaar door met CWO 3.

Lieve Lisanne en Leonoor ik vond het heel leuk met jullie! Ik hoop dat jullie er volgend 
jaar ook weer zijn. 

Veel lieve groetjes Juul van Erp

Hallo clubblad 

Het zeilen was 
leuk en ook leuk 
op zeilkamp 
maar wel 
spannend

Groetjes van 
noor  7

Hallo clubblad

Het was leuk bij zeilen ik, Pim, hebt het 
gehaald dat vond ik wel leuk.
Het was niet echt mooi weer haar dat 
maakt niets uit.
Het gaat er om dat het leuk was dat vond 
ik en de anderen hoop ik. 
Het was ook wel op zeilkamp leuk hoor.

Groetjes Pim 10
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De dinghy specialist bij u in buurt.
Droogpakken-zwemvesten-wetsuits-
zeillaarzen-offshore kleding-casual 
wear van bekende merken. Dekbeslag 
Optiparts-Harken-Barton en meer. 
Ook voor uw motorboot en zeiljacht 
kunt bij ons terecht van verf tot en 
met boegschroeven.

Oudestraat 224 8261 CA Kampen 038-3332525 info@aquashopkampen .nl      
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Hallo clubblad,

Het was leuk om te zeilen soms was het moeilijk en soms makkelijk.
Het was een leuke groep en het is leuk om door het water heen te roetsen ik had het niet 
gehaald. Alleen ik wil het wel over nieuw doen ik heb er nu al zin in.
Groetjes Maartje van Dommelen 9

Combi Heeg,

Dat weekend  (zaterdag 21 en 
zondag 22 mei)heb ik erg genoten 
van het zeilen. Zaterdag was het 
windkracht 2met een zonnetje en 
zondag was het bewolkt met 
windkracht 6. 

Er deden wel 32 kandidaten mee in 
optimist C. Heel veel dus! Eerst 
deden er wel 34 kandidaten mee, 
maar twee kwamen niet. In ieder 
geval was het er heel gezellig. Je 
maakt ook nieuwe vrienden van 
andere zeilverenigingen.

Als je al een paar keer aan een 
clubwedstrijd hebt meegedaan, dan 
kun je misschien ook wel aan 

Ruth den Berger

Afgelopen seizoen was vrij druk met veel zeillessen, te slecht weer, te goed weer, veel 
wedstrijden georganiseerd door de zvb, een uitstapje naar de Javelin en hier en daar een 
wedstrijdje in de Flash. Een druk, maar ontzettend leuk seizoen dus! En toch ga ik 
volgend jaar iets heel anders doen. 
Ik studeer in Groningen en daar ben ik vorig jaar (september 2010) lid geworden van 
roeivereniging Gyas. Dat eerste jaar bestond voornamelijk uit competitieroeien, wat 
zoveel inhoud als roeien wanneer je zin hebt en met regelmaat een feestje. Aan het eind 
van vorig studiejaar bleek echter dat ik roeien toch wel echt heel erg leuk vind en er met 
mijn lengte goed geschikt voor ben. Daarom heb ik de keus gemaakt om dit jaar te gaan 
wedstrijdroeien. In de studentenwereld houd dit in dat je 6 tot 7 keer per week traint (in 
een acht) en in het seizoen (februari-juli) om de week een wedstrijdweekend hebt. Dit 
heeft gevolgen voor alle andere dingen die ik doe in mijn vrije tijd, en één daarvan is dat 
ik dit jaar geen zeilles zal geven. Wel zal ik jullie op de voet volgen en als ik de kans heb 
even langskomen bij een training of een wedstrijd! Heel veel succes en plezier
aankomend jaar!
Groetjes Lisanne
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training, dan is er wel ergens een zeilwedstrijd.  Bijgaand een overzicht van de belangrijkste 
Optimist & Splashwedstrijden.
Wanneer je als optimistzeiler mee gaat doen aan een United4- wedstrijd, betekent dit dat je je 
voor de combi moet inschrijven voor de Combi A . De United4 kent net als de SKON-wedstrijden 
een Splash B, A2 en A1-groep. 

7 & 8 april SKON-sailingtour Splash
8 april Zeiltraining ZVB Optimist & Splash
15 april ZVB clubwedstrijd Optimist & Splash
14 & 15 april United 4 Medemblik Optimist & Splash
22 april Zeiltraining ZVB Optimist & Splash
28 & 29 april SKON-sailingtour Splash
29 april Zeiltraining ZVB Optimist & Splash
5 & 6 mei United 4 Workum Optimist & Splash
13 mei ZVB Clubwedstrijd Optimist & Splash
17 t/m 20 mei Dutch Youth Regatta, Workum Optimist & Splash
20 mei Zeiltraining ZVB Optimist & Splash
27 mei Zeiltraining ZVB Optimist & Splash
2 & 3 juni German Open, SKON-sailingtour,  Splash
2 & 3 juni Combi C in Leek Optimist
3 juni Zeiltraining ZVB Optimist & Splash
9 & 10 juni Combi Noord, Zuidlaren Optimist & Splash
16 & 17 juni Combi Noord, Belterwiede Optimist & Splash
23 & 24 juni Grootwatertraining Workum Optimist & Splash
24 juni Zeiltraining ZVB Optimist & Splash
30 juni/1 juli Combi Noord, Workum Optimist & Splash
7 & 8 juli Combi Noord, Schildmeer Optimist & Splash
21 juli t/m 27 juli WK Splash, Nieuwpoort, België Splash
12 augustus ZVB Clubwedstrijd Optimist & Splash
3 & 4 september Combi Noord, Blauwe Stad Splash & Optimist
1 & 2 september United 4, Workum Splash & Optimist
8 & 9 september Skon-sailingtour Splash
9 september ZVB Clubwedstrijd Splash & Optimist
22 & 23 september SKON-sailingtour Splash
29 & 30 september United 4, Roompot Splash & Optimist
29 & 30 september Wiedebokaal, ZV Belterwiede Splash & Optimist
6 & 7 oktober Vaarwelkom, Grou Splash
6 oktober OCN selectiewedstrijd Optimist

Meer informatie over de diverse wedstrijden is te vinden op onderstaande sites:

Wedstrijdkalender Optimist/Splash

www.zvbelterwiede.nl
www.jeugdwedstrijdzeilen.nl
www.splashclass.org

www.united4sailing.org
g

l
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ZVB Evenementen / activiteiten kalender
   
Datum Activiteit Locatie Opmerkingen
22 januari Jaarvergadering Paviljoen Veneweg 247, Wanneperveen. 

Aanvang 13.30 uur
8 april Jeugdtraining Belter CWO 2 en 3, Splash, 

wedstrijdgroep
15 april Clubwedstrijden Belter Open voor alle klassen
22 april Jeugdtraining Belter CWO 1, CWO 2 en 3, Splash, 

wedstrijdgroep
29 april Jeugdtraining Belter CWO 1, CWO 2 en 3, Splash, 

wedstrijdgroep
6 mei jeugdtraining Belter CWO 1, CWO 2 en 3, Splash, 

wedstrijdgroep
13 mei Clubwedstrijden Belter Open voor alle klassen
19 mei NK punters Beulaker
20 mei Jeugdtraining Belter CWO 1, CWO 2 en 3, Splash, 

wedstrijdgroep
27 mei Jeugdtraining Belter CWO 1, CWO 2 en 3, Splash, 

wedstrijdgroep
3 juni Jeugdtraining Belter CWO 1, CWO 2 en 3, Splash
10 juni Jeugdtraining Belter CWO 1
10 juni Clubwedstrijden Belter Open voor alle klassen
16/17 juni Combi Noord 

(Optimist en Splash)
Belter Inschrijven via de website,

www.jeugdwedstrijdzeilen.nl
24 juni Jeugdtraining Belter CWO 1, CWO 2 en 3, Splash
8 juli Clubwedstrijden Belter Open voor alle klassen
14-15 juli MKE Beulaker Beulaker
12 augustus Summer Fun Races Belter Open voor alle klassen 

(wel een clubwedstrijd?)
30 aug. t/m 
2 sept. 

NK Pampus Beulaker inschrijven bij de 
Pampus klasseorganisatie

9 september Clubwedstrijden Belter Open voor alle klassen
29-30 september Wiede Bokaal Belter Open voor alle klassen
6-7 oktober Biercup (O-jol) Belter inschrijven bij de 

O-jol klasseorganisatie

Iedere woensdagavond vanaf 18.00 uur O-Jol training

Onder voorbehoud van wijzigingen

ZV Belterwiede, belangrijke data 2012
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Vóór verkeersveiligheid, tégen verkeerslawaai

Eurorail BV
Postbus 62
8060 AB Hasselt

Tel.: 038 - 477 3340
Fax: 038 - 477 2594

info@eurorail.nl
www.eurorail.nl

Eurorail BV voor: Geleiderail, stalen duikers en geluidsschermen
Meer en meer worden wegbeheerders op verzoek uitgebreid geadviseerd en geïnformeerd over de juiste toepassing

van de bovenstaande constructies en bijgestaan bij de besteksomschrijving van de projecten. De constructies worden

geplaatst. Voor aanvullende informatie, bezoek de website: www.eurorail.nl

Belterweg 104    Belt-Schutsloot    Tel: 038-3866574
info@eetcafe-dewaterlelie.nl    www. eetcafe-dewaterlelie.nl

Terras bij het water

Verhuur van vis-roei-motorboten
Lekker en gezellig 

uit eten in Belt-Schutsloot, 

terras nabij het water


