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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
Roland van Ark 
E-mail: penningmeester@zvbelterwiede.nl

Bestuursleden
Jan van Esseveld, Jan Hagedoorn

Commissies

Commissie Wedstrijdzeilen
Geesje de Vries (Wedstrijdleider)
Ed Scholing (Wedstrijdleider)
E-mail:
wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl  

Commissie Beheer en Onderhoud
E-mail: materiaal@zvbelterwiede.nl
Jan Hagedoorn, Jan Mastenbroek, Ed Scholing

PR/Sponsoring/Website
Jan Hagedoorn, Engeljan Timmer, 
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: fokkoringnalda@gmail.com

16m2
Jan Dijkstra
e-mail: jgdijkstra@kpnmail.com

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

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

Contactpersoon vrijwilligers

Alice Doze 
E-mail: alice.doze@campingaantwiede.nl

Contributie 2013

Lid   € 50,00
Echtpaar  € 55,00
Jeugdlid   € 35,00
Ieder volgend jeuglid van 
hetzelfde gezin                     € 30,00

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 Artikelen voor de website kunnen per e-mail worden gezonden naar webmaster@zvbelterwiede.nl

Het Pinokkio gevoel

Bij de vorige jaarvergadering heb ik 
uitgesproken dat 2012 een rustiger 
seizoen zou worden. En wat bleek? 
Mijn neus, die toch al enige proportie 
heeft, groeide en groeide. Net zoals 
dat bij Pinokkio gebeurt bij een leu-
gen.

Wat een druk jaar was 2012. De 
afwerking van ons clubhuis heeft 
veel meer inspanning en tijd gekost 
dan iedereen ingeschat had. Dit had 
tot gevolg dat weer een flinke groep 
vrijwilligers zich de naad uit de broek 
gewerkt heeft. Chapeau voor deze 
mensen. Het resultaat is dan ook fan-
tastisch! In plaats van de gehoopte 
opening in het voorjaar werd het clubhuis op 16 september officieel geopend door 
dhr. Terpstra, wethouder van de gemeente Steenwijkerland.

Tussen de bedrijven door is er de nodige aandacht besteed aan ons materiaal. Het 
lag er voor de start van het wedstrijd/training seizoen weer piekfijn bij en er is een 
multifunctioneel vlot bijgekomen. Wat hebben we toch een fijne ploeg mensen bin-
nen deze club die dit alles geheel belangeloos doen.

In oktober mocht ik, aan het bestuur van het Watersportverbond en veel verenigin-
gen uit noord Nederland, een presentatie geven over onze vereniging. Daar kon ik 
dan ook met trots vertellen wie we zijn en hoe lekker het gaat. Wij zijn dan ook het 
voorbeeld van hoe een kleine club groot kan zijn.

In 2012 hebben we het wel iets rustiger gehad met de evenementen op de Beulaker 
(mijn neus wordt weer iets kleiner). Alleen het Multiklasse evenement en het NK 
Pampus werd op de Beulaker gevaren. Beide waren een succes. Zeker uit de Pam-
pusklasse hoor ik nog steeds positieve berichten. De punters hadden afgelopen jaar 
hun NK op de Belter. Dit was een echte publiekstrekker. Er stonden bij alle cam-
pings veel mensen naar dit prachtige schouwspel te kijken. Persoonlijk hoop ik dat 
deze klasse volgend jaar weer voor de Belter kiest.

Ik durf het bijna niet meer op te schrijven, maar het is de bedoeling om 2013 wat 
rustiger te houden. Het clubhuis is (bijna) klaar en op het zeilprogramma staat als 
extra evenement alleen het Noord Nederlands Kampioenschap en het Multiklasse 
Evenement. Maar je weet nooit wat er nog op onze weg komt.

Wel heb ik er alle vertrouwen in dat we weer een fantastisch seizoen gaan krijgen.

Karel Witteveen



5

Verslag van de commissie Wedstrijdzeilen

Vrijwilligers gezocht
Voor 2013 staan er weer de nodige wedstrijden in de planning. De vereniging 
organiseert dit jaar o.a. in juni het Kampioenschap voor het Watersportverbond 
afdeling Noord en een Multiklasse evenement in juli op de Beulaker. Hierdoor ont-
staat binnen de huidige club van vrijwilligers behoefte aan uitbreiding van het wed-
strijdcomité en de rescue/baanverzorging. 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 wedstrijdcomité of rescue/baan-
verzorging dan kunt U terecht bij Alice Doze (alice.doze@campingaantwiede.nl).

Ook dit jaar was er weer een druk programma voor de wedstrijdcommissie en de 
vrijwilligers. Een vroege start met de eerste clubwedstrijd al in april zorgde ervoor 
dat het materiaal op tijd van stal moest worden gehaald.
Afgelopen jaar niet alleen 6 series clubwedstrijden op de Belter maar ook het NK 
Punterzeilen in mei, de Combi Noord in juni, de Wiede Bokaal in september en de 
Biercup in oktober. Tel daarbij op de wedstrijden van het Multiklasse evenement 
(MKE) en het NK van de Pampus klasse  op de Beulaker en het seizoen is maar zo 
weer voorbij.
Mede door het totaal aantal gezeilde wedstrijden was de belasting voor het wed-
strijdcommité erg hoog. Gelukkig beschikt nu Karel Witteveen ook beschikt over de 
juiste papieren om wedstrijden te mogen leiden en was ook Geesje de Vries voor 
een aantal wedstrijden inzetbaar als wedstrijdleider waardoor er voor ondergete-
kende dit jaar weer gelegenheid was om zelf eens een wedstrijdje te kunnen zeilen 
in de Laser.
Het MKE op de Beulaker is afgelopen jaar voor het eerst gezeild en met een deel-
name van ruim 36 boten verdeeld over 4 klasse was de opkomst bepaald niet slecht 
maar hopen we natuurlijk komend jaar op meer klassen en meer boten.
Voor het leiden van het NK Pampus heeft onze vereniging dit jaar weer een beroep 
gedaan op Theo Souren en te horen aan de woorden van de voorzitter van de 
Pampusklasse, die de ZVB en Theo bedankte voor de organisatie en de leiding, 
waren het 'geweldige dagen' en hebben de zeilers volop genoten van de omstandig-
heden zowel op als om het water.
De Wiede bokaal was zoals vanouds erg gezellig maar met een stevige wind met 
gevaarlijke winddraaiingen waardoor er behoorlijk veel uitvallers waren.
Voor de Biercup was er dit jaar enige twijfel of deze wel op de Belter gezeild kon 
worden gezien de weldadige plantengroei dit jaar. Gelukkig wordt deze wedstrijd-
serie pas in oktober gezeild en waren de meeste waterplanten al weer verdwenen. 
In tegenstelling tot eerdere wedstrijden dit jaar op de Belter kon de Biercup dan 
ook zonder veel overlast worden gevaren.
Bij deze wil ik alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer hebben ingezet en dus de 
wedstrijden hebben mogelijk gemaakt bedanken voor bijdrage.

Ed Scholing 

www.het waterevent.nl

i n v i t a t i o n

  U n i e k e m i x va n n i e U w b o U w e n 
F i r s t c l a s s g e b r U i k t e j ac h t e n & s lo e p e n 

e n t e r ta i n m e n t e n l i v e m U s i c

to U r d e d i to w i n e - a n d - d i n e a n d 
lU x U ry a d v e n t U r e 

l i v e s t yl e s h o w s

p r o d U c t p r e s e n tat i e s

1 2 - 1 3 - 1 4  a p r i l  2 0 1 3

e e r s t e 
i n - w a t e r 
boatshow 
2 0 1 3
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Verslag materiaalcommissie
Afgelopen seizoen zijn vrij-
willigers vanaf februari bezig 
geweest met de voorbereiding 
van de komst van de Ark, het 
nieuwe clubhuis van de vereni-
ging. 
De aanloopsteiger werd ver-
breed door oude steigerplan-
ken eraf te halen en nieuwe 
bredere en dikkere planken 
erop te schroeven. 
De oude starttoren werd ver-
plaatst en later afgevoerd.  
Oude palen werden verwij-
derd.
Een nieuwe stroomkabel werd 
gelegd via de botenschuur van 
Henk Doze.

Ondertussen is de ark geplaatst en en door het bouwen van een bordes aan de 
voor- en achterzijde toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.  
Vlaggemasten zijn geplaatst zodat de ZVB-vlag, de Nederlandse vlag en de spon-
sorvlaggen kunnen wapperen.
Alle accu’s van het startschip zijn vernieuwd en voorzien van een nieuw laadstation. 
De bestaande afvoerpompen van het startschip zijn vernieuwd. 
De compressor voor de toeter is vernieuwd.
De vereniging heeft de beschikking over 2 rubberboten en voor de grote evenemen-
ten zijn er nog 2 grote boten stand-by. De buitenboordmotoren hebben inmiddels 
een onderhoudsbeurt gehad en liggen klaar voor de wedstrijden van komend sei-
zoen.

De boeienboot wordt deze winter opnieuw in de verf gezet en  voorzien van nieuwe 
sponsornamen. Eventueel worden de wedstrijdboeien voorzien van nieuwe reclame.

De vereniging heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd in kleinmateriaal:
 - extra loodbroodjes voor de boeien
 - extra ankers voor de boeien
 - alle touwwerk voor de vlaggen is vervangen, ongeveer 200 m.

Dankzij de bijdrage van de 50 Euroclub heeft de vereniging een ponton kunnen 
aanschaffen. Tijdens de jeugdtrainingen wordt van dit ponton dankbaar gebruik ge-
maakt. Het ponton, dat voor de starttoren ligt, is onderhoudsvrij dus geen omkijken 
naar. 

Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de hulp en de vele vrije middagen 
en avonden die ze geholpen hebben met het afwerken van de Ark. Onze compli-
menten.

Ed Scholing, Jan Hagedoorn. 
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Al lid van de club van vijftig?

De club van vijftig is in het leven geroepen om over extra financiële middelen te 
beschikken voor zaken die niet betaald kunnen worden vanuit de contributie.

Voordelen
Voordelen van de club van vijftig zijn:
•	 Het geld komt volledig ten goede  van de zeilverenging
•	 De leden van de club van vijftig beslissen gezamenlijk over de besteding van 
het geld na een voorstel van het bestuur. Natuurlijk mogen ook de leden van de club 
met een bestedingsdoel komen.

Ponton
De leden van de club van vijftig hebben besloten de bijdrage 2010/2011 in te zetten 
voor de aanschaf van een ponton. Dankzij deze bijdrage is er 2012 een ponton 
aangeschaft van 4 x 2 meter. In het seizoen 2012 is er tijdens de jeugdtrainingen 
dankbaar gebruik van gemaakt. Reden genoeg om lid te worden!

Lid worden
Momenteel  telt de club 25 leden! Doel is om het aantal leden te laten groeien 
naar minimaal dertig. Via de site van de ZVB  (www.zvbelterwiede.nl) kan een 
aanvraagformulier gedownload worden.
De leden van de club van vijftig krijgen een eervolle vermelding op het bord dat 
hangt in het nieuwe clubhuis van de vereniging.

Tip!
Het is natuurlijk ook altijd leuk om een lidmaatschap van de club cadeau te geven en 
te krijgen!

9

Jaarverslag 2012: Jeugdzeiltrainingen

De drie CWO-1 groepen van 2011 hebben dit jaar geresulteerd in een CWO1+ 
groep en een groot aantal CWO-2 kinderen. In totaal hadden we dit jaar 65 deel-
nemers, waarvan 20 kinderen deelnamen aan de CWO 1 training. De CWO 2 groep 
bestond uit 18 deelnemers en CWO 3 uit 8. Daarnaast hadden we 10 zeilers in de 
Splash en 1 in de Norlin. Dit jaar hadden we 8 deelnemers in de optimist wedstrijd-
groep. We mochten dit jaar 17 nieuwe leden verwelkomen.

De 8 trainingen vonden plaats in de periode april t/m juni. I.v.m. de late zomerva-
kantie van Noord en de Combi-wedstrijden waren we genoodzaakt alle trainingen 
voor de zomervakantie in te plannen. De weersomstandigheden waren dit jaar over 
het algemeen goed te noemen.

De CWO 1 groep had als vaste trainers: Ivo Verburgh en Martine Plandsoen. Leo-
noor de Weger en Ileine Evers waren de vaste gezichten voor de CWO2 kinderen. 
Rolf Harder heeft training gegeven aan de Splashgroep en de CWO3-groep. 
De wedstrijdgroep Optimist heeft 6 trainingen gehad van zes verschillende trainers: 
Lotte Hageman, Ruud Westerbeek, Lisanne Petter, Dirk Lodewijks, Rolf Harder en 
Karel Witteveen.
Daarnaast waren Lisanne Petter, Petra Harder, Joyce Logtenberg, Mirte Volk en Thijs 
van der Wal  aanwezig als trainer, wisselend over de groepen.  

In 2012 is een Combi Noord wedstrijd georganiseerd op de Belterwiede. Normaliter 
hebben wij altijd heel mooi weer met de combi, maar dat viel dit weekeinde tegen. 
In de Optimist A-klasse deden 2 ZVB-zeilers mee, in de optimist B-klasse 5 zeilers, 
in de optimist C-klasse ook 5 zeilers, in de Splash B-klasse 4 zeilers en in de Splash 
A-klasse 3 zeilers van onze vereniging. Verscheidene jeugdzeilers hebben de com-
plete Combi-reeks gezeild met goede resultaten (Britt Wolters 2e plaats in de combi 
C en Bjarne Bouwer een 1e plaats in de combi B, beiden van de optimist).  In de 
landelijke Combi-finale in Hoorn is Bjarne zelfs 2e geworden.

Naast de trainingen werd er dit jaar door de jeugdzeilers ook actief meegedaan 
aan de clubwedstrijden en Wiedebokaal. Daarnaast hebben nog enkele jeugdzeilers 
deelgenomen aan landelijke wedstrijden zoals de United 4, SKON en de DYR. Mirte 
Volk heeft meegedaan aan het WK Splash in Nieuwpoort en is geëindigd als 5e 
meisje op de 20e plek. Bij de SKON-wedstrijden is ze tweede geworden in de A2 en 
gepromoveerd naar de A1.

Op 16 september tijdens de opening van de Ark hebben 10 jeugdleden in de Opti-
mist, Norlin en Splash samen met zeilers in de O-jol, 16m2 en Valk laten zien wat 
admiraalzeilen is door mee te zeilen in de vlootschouw. Het was een indrukwekkend 
gezicht.

Naast de trainingen hebben Ivo, Martine, Leonoor en Lisanne gezorgd voor een 
grandioos zeilkamp in Giethoorn.

Tot slot bedankt jeugdzeilen paviljoen aan ’t Wiede en Jachthaven-Camping-Bo-
tenverhuur Aan ’t Wiede voor hun gastvrijheid en medewerking en alle vrijwilligers 
voor het realiseren van De Ark, die we volgend jaar goed zullen gaan gebruiken.
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Uitslagen wedstrijden 2012

In tegenstelling tot andere jaren dit keer geen uitgebreide uitslagen van de zeilwed-
strijden in ons jaarboekje. Onderstaand een lijstje met de winnaars in iedere klasse 
van het Clubkampioenschap en de Wiedebokaal. 

Clubkampioenen 2012 Wiedebokaal 2012
Optimist Stijn Harder 16m2 Ewoud Krens
Splash Elise Volk Optimist Bjarne Bouwer
Handicap Ed Scholing Flash Thijs van der Wal
O jol Ben Tijssen Splash Max Harder
16m2 Jan de Haan Laser Ed Scholing

O jol Fokko Ringnalda

De complete lijst met uitslagen van beide evenementen is terug te vinden op de 
website: www.zvbelterwiede.nl onder het kopje wedstrijden, uitslagen/verslagen.

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 dat zelfs een paar naar de andere kant van de aardbol zijn 
gegaan om daar een wereldkampioenschap te varen.

Voor onze vereniging is het natuurlijk fantastisch dat de naam ZV Belterwiede over-
al 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 an-
dere 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 Belter-
wiede 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 wor-
den altijd gepubliceerd op de website.

Namens het bestuur,
Karel Witteveen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk advies  
van onze 
inrichtingsexperts 
 



12 13

Olympiajollen vloot Belter, een club vol actie ! door Fokko Ringnalda, Vlootvoogd Belter

Bij een gezellige en sfeervolle nieuwjaarsborrel met alle vlootleden, in de kan-
tine van bouwbedrijf Bart Smit in Giethoorn, zijn de plannen al gesmeed voor het 
nieuwe zeilseizoen 2012.  In maart hebben we “droog” geoefend met Nederlands 
Olympiajol Kampioen 2011 Jan Willem van den Hondel. De presentatie van Jan Wil-
lem gaf velen de inspiratie, om door trainingsinspanning (het bepalen van verbeter 
doelstellingen en deze te beoefenen met een sparringspartner) en vooral ook ont-
spanning, een gooi te doen naar de vele te behalen ereplaatsen in het nieuwe zeil-
seizoen. 
Op de woensdag avonden van april tot september is op een ontspannen manier 
gezeild / getraind en werd de avond afgesloten met een “Cindy special” in paviljoen 
Aan ’t Wiede. Omdat de Beltenaren steeds meer aan elkaar gewaagd zijn tijdens de  
trainingen en wedstrijden, levert dit vaak een mooi schouwspel op van in felle strijd 
verwikkelde Olympiajollers, met veelal een spannende afloop.

Bij de onderlinge clubwedstrijden streek Ben Tijssen veelal met de eer. Bij de of-
ficiële wedstrijden als het Multi Klasse Evenement won Jan van Amerongen op de 
Beulaker, de Wiede bokaal ging naar Fokko Ringnalda. De Biercup, waar meer zei-
lers van andere vloten deelnemen, is de strijd intenser en zijn de resultaten van de 
Belternaren afwisselend. Gewonnen door Jan ten Hoeve.

Vermeldingswaardig is dat tijdens het  MKE oud Olympiajol zeiler en ZVB lid Cor de 
Jong weer meezeilde in de promo jol 546 en niet onverdienstelijk 8e werd in het 
eindklassement. 

Het seizoen is in oktober afgesloten met de ranglijstwedstrijden om de Biercup 
op de Belterwiede met 36 deelnemers. De waterplanten op de Belter geven veel 
overlast, dus was het idee om het wedstrijdwater te verplaatsen naar de Beulaker. 
Gelukkig bleek dit niet nodig, omdat de beplanting door het koude water vroeg 
afstierf. Dit jaar waren er tijdens de Biercup zes wedstrijden geprogrammeerd over 
twee dagen. Onder de strakke wedstrijdleiding van Ed Scholing, zijn de wedstrijden 
efficiënt en professioneel georganiseerd, tot grote tevredenheid van alle zeilers.   

Jan ten Hoeve is voor de zesde maal overall kampioen geworden en mocht de wis-
seltrofee, aangeboden door Jama Sails, in ontvangst nemen. Door de Biercup voor 
de zesde maal te winnen, evenaarde Jan ten Hoeve daarbij het record van Jacobus 
de Vries uit Heerenveen. Beste Beltenaar was Henk Doze met een tiende plaats. 
Aanmoedigingsprijzen waren er voor de beste sprinter (Johan Visser), beste zwem-
mer (Roland van Ark), beste doorzetter (Bart de Zee), en beste promo zeiler onze 
eigen ZVB voorzitter en toekomstig O jol zeiler Karel Witteveen.
 
Ook dit jaar is de vloot Belter verder uitbreid met nieuwe leden ( jong en oud) waar 
wij heel gelukkig mee zijn. Heb je belangstelling of vragen?. Kom rustig eens kij-
ken, zeil mee in de promoboot die op de Belter beschikbaar is of neem contact op 
met Fokko Ringnalda vlootvoogd vloot Belter (fokkoringnalda@gmail.com)

Goede deelname aan de Biercup

Good (G)old Cor de Jong 
tijdens het 
Multiklasse Evenement 
op de Beulaker

Zesde keer winnaar 
Biercup 2012; Jan ten 
Hoeve in de GER 120
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16m2 Overijssel 2012-2013

Op 28-01-2012 ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Bert de 
Vries. Een begenadigd 16m2 wedstrijdzeiler en een zeer betrokken verenigingslid. 
Bij de afscheidsdienst op donderdag 02-01-2012 in de PKN kerk in Zwartsluis waren 
veel 16m2 zeilers aanwezig om Bert de laatste eer te bewijzen. Indrukwekkend. Wij 
zijn blij dat Geesje in de geest van Bert door wil gaan met haar inzet voor ZVB.
Twee nieuwe gezichten konden wij dit jaar begroeten en wel: Remco Ruinemans 
met de 4340 en Jan Volk met de 2570. Laatstgenoemde heeft de 2570 overgeno-
men van Wubbo Veldman, die voorlopig een punt heeft gezet achter zijn zeilcar-
riere. Remco en Jan hartelijk welkom bij de club. Wubbo het gaat je goed.

De clubwedstrijdenreeks begon dit jaar al in april. Redelijke deelname was er wel , 
behalve in onze klasse. Maar twee inschrijvingen. De 4367 en de 4376. Velen wa-
ren blijkbaar nog in de winterslaap. Toch werd het een boeiend gevecht tussen deze 
twee. Ze gaven elkaar geen duimbreed toe. Het werd een soort matchracen op de 
Belter. Bij de volgende clubwedstrijden verschenen er achtereenvolgens 7, 4, 6, 4 
en 11 kwadraten aan de start. Er werd altijd keurig verslag van gemaakt door de 
nummer drie. Jan de Haan was daarbij meerdere keren de klos.

Op de Beulaker vond in 2012 een evenement plaats. Het multiklasse evenement = 
MKE. Hierbij kwamen zes kwadraten aan de start, waaronder een Fries. Bauke 
Yntema uit Heerenveen. Hij kwam, zag en overwon.
Beulake Haven zou ook nog wedstrijden organiseren op de Beulaker, maar tot op 
heden niks meer van gehoord.

Het laatste 16m2 2012 evenement was weer de Wiede Bokaal in het laatste week-
end van september. Dit keer lukte het niet het aantal deelnemers op meer dan 22 
te krijgen. De Friezen ontbraken vanwege de sluitingswedstrijden op Sneek. Ook 
de Groningers hadden van alles elders. Met 5 Westerlingen, 1 Groninger, een Duit-
ser en 9 regiozeilers kwamen wij uit op 16 deelnemers. Overtuigend winnaar ook 
dit jaar Ewoud Krens, al hoewel 2 regiozeilers zich aardig mengden in de strijd. Jan 
Busbroek op drie en Jan de Haan op zes. Knap werk heren.
Tijdens het happy hour na de za-
terdagwedstrijden werd stilgestaan 
bij de vele verdiensten die Jan de 
Haan de afgelopen jaren voor de 
16m2 klasse heeft gehad als klas-
severtegenwoordiger. Zijn inzet is 
lastig te evenaren. Veel applaus, 
bloemen en een bon.

De 2012 jaarwinnaars zijn:
1 / Clubkampioen 2012: 
Jan de Haan 4367.
2 / Winnaar Wiede Bokaal : 
Ewoud Krens 4398.
3 / Winnaar Blauwe Hand Cup : 
Jan Busbroek 4447. [zie foto]. 
Hij komt voor 1 jaar in het bezit 
van het 16m2 schaalmodel.
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Wegens drukke werkzaamheden van Maarten Jamin is het niet gelukt in 2012 een 
trainingsweekend te organiseren. Voor 2013 is er een plan ingebracht door Jan de 
Haan om de gebroeders Kort, een en twee op de NK, te strikken voor een trainings-
sessie. Dat kan wat worden.

De wedstrijdkalender voor 2013 biedt weer vele mogelijkheden. Naast de 18 club-
wedstrijden te beginnen in het tweede weekend van april zijn er op de Beulaker 
2 evenementen: de Noord Nederlandse kampioenschappen en het MKE. Dat is dus 
weer 2 x 6 wedstrijden. Tenslotte in het voorlaatste weekend in september de 
Wiede Bokaal. Er bestaan plannen om een nieuw element tijdens dit laatste evene-
ment in te brengen. Matchracen of teamwedstrijden Overijssel – Friesland - Gronin-
gen - Westen op een korte baan voor het clubhuis na de zaterdagwedstrijden!!!

Wens iedereen een goede wintertijd en tot begin april. 

Jan Dijkstra / regiovertegenwoordiger. 

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 lRembrandtlaan 26, 7944 GH Meppel

Alles voor uw boot en bemanning

Leverancier van verschillende grote
merken waaronder:
Vetus, InternationalPaint, Waeco en
Raymarine, IJsselcoatings, Taselaar.
Voor meer informatie en aanbiedingen, 
bezoek ons op
www.korendijkwatersport.nl

Ampèrestraat 18 – 8013PV Zwolle
Tel: 038 4656300 Fax: 038 4655809
E-mail: info@korendijkwatersport.nl

NK Pampus 2012

Van 30 augustus t/m 2 september 2012 is het NK Pampus gezeild op het Beulaker-
wijde. Organisatie van dit evenement was in handen van de Pampusclub en Zeil-
vereniging Belterwiede. Voor deze wedstrijdserie is Theo Souren als wedstrijdleider 
opgetreden. Vanuit de Pampusklasse niets dan lof voor de organisatie en de wed-
strijdleider, de voorzitter van de Pampusklasse sprak de legendarische woorden 
“het waren 4 fantastische dagen”.
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Verhuur van:
open zeilboten 
& fluisterboten 

‘’Henk Doze 
06 – 44 74 68 50

Paviljoen Aan ’t Wiede 

Veneweg 247 – 249 

7946 LV  Wanneperveen 

0522 – 28 1235 b.g.g. 0521 – 36 2144 

Jachthaven – Camping – Botenverhuur 
 

      Aan ’t Wiede 
http://www.campingaantwiede.nl

Van Starttoren tot Clubhuis
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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

Ileine Evers, Ouder/Vrijwilliger

Na jaren aan de zijlijn gestaan te hebben, kreeg 
ik toch wel heel veel zin om zelf ook mijn han-
den uit de mouwen te steken. Femke en Anouk 
zeilen al heel wat jaren met veel plezier en we 
hebben de vereniging enorm zien groeien. Zo 
hard zelfs, dat ze trainers te kort kwamen. Mijn 
ervaring gaat een heel eind terug. Ik ben ook 
jaren naar een zeilschool geweest. Helaas heb 
ik nooit aan wedstrijden mee gedaan en dat ben 
ik nu aan het inhalen. Mijn eerste boot was een 
Volksboot, maar ik wilde heel graag trekken met 
de boot door Friesland en door Overijssel. Toen 
besloot mijn vader een kajuit bootje te kopen 
een Edel 5. Je wil niet weten hoeveel lol ik met 
dat bootje gehad heb. Toen ik Dirk leerde ken-
nen gingen we samen op vakantie naar Fries-
land. Dat bleek de ultieme test voor onze rela-
tie. Gelukkig heeft het alles doorstaan en is hij 
ook een enthousiaste zeiler geworden. We genieten in de zomer ieder weekend van 
ons huis in het van de Wolfpark in Wanneperveen. Lekker varen op het water, met 
de wind door je haren. Natuurlijk is het in het begin doorzetten en best lastig om 
alles tegelijk te doen, maar daarna is het zo leuk.
Mijn doel is om de kinderen vooral enthousiast te maken voor het zeilen. CWO 1 en 
2 zijn daarvoor super geschikt. Bij deze groep begint het en later ga je door. 
Onze CWO 2 groep was enorm groot en velen hebben dan ook net hun diploma niet 
gehaald. Als je door gaat naar CWO3 moet je al behoorlijk zelfstandig kunnen va-
ren. Daar ontbreekt het nog vaak aan, maar daar gaan we volgend jaar weer kei-
hard aan werken.
Voor mij was het een hele ervaring die ik voor geen goud had willen missen. Na-
tuurlijk kost het enorm veel energie, vooral het voorbereiden van de lessen vond ik 
een hele pittige opdracht. Maar, volgens mij heb ik me er aardig doorheen geslagen 
en kijk echt weer uit naar een nieuw seizoen waar we weer heerlijk het water op-
gaan. Het was fijn dat het weer meezat dit jaar en dat we genoeg hebben kunnen 
varen. Ook de begeleiding van Petra en Leonoor was geweldig. 
In oktober heb ik een cursus "sporten voor 6 tot 12 jarigen" gevolgd. Dit was een 
cursus gegeven door het NOC NSF. Echt een hele leuke cursus met een hele frisse 
nieuwe kijk hoe je kinderen van deze leeftijd kunt stimuleren iets te doen wat ze 
eigenlijk best spannend of eng vinden. De mensen die meededen waren zeer divers 
en de hele cursus had ook niets met zeilen te maken. Alles was er op gericht hoe je 
de les zo in kunt richten dat kinderen het naar hun zin hebben. En als kinderen het 
naar hun zin hebben, dan leren ze vanzelf. Een blij kind leert 10 keer zo snel al een 
kind die niet wil. Het klinkt allemaal zo logisch, maar zie het maar voor elkaar te 
krijgen dat alle kinderen het leuk hebben. Dat wordt dus het doel voor volgend jaar. 
Zo zie je maar weer, je bent nooit klaar en nooit te oud om te leren. 
Ik kijk uit naar 2013 en ik wens iedereen een heel goed uiteinde en een heel gezel-
lig en leerzaam 2013.

Ileine Evers
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Na het OBK hebben wij een week getraind op Nieuwpoort, tevens als voorbereiding 
op het WK, waar we uiteraard naartoe werkten. Deze hele week heeft het niet zach-
ter gewaaid dan windkracht 6/7, dus besloten wij niet al te veel te trainen, aange-
zien er weinig wind was voorspeld voor het WK zelf. Toen we eenmaal echt aan het 
WK begonnen, hadden we eerst met alle boten een Practice Race gevaren, die ver-
rassend goed uitpakte voor mij met een 15e plek. Zoals al voorspeld was, hebben 
we haast geen wind maar veel zon gehad van het begin tot het eind van het WK. 
We hebben gelukkig voldoende wedstrijden kunnen varen, na vele uren wachten op 
wind op het water. Het WK was voor mij een heel bijzonder moment, want naast 
het feit dat het een heerlijke, zonnige vakantie is geweest, ben ik als 5e meisje ge-
eindigd en 20ste in het totaalklassement. 
Het WK was echter niet het laatste evenement; het najaar moest nog gevaren wor-
den! Met veel wind en regen heb ik in de A2 gevaren op onder anderen Roompot en 
Workum, wat voor mij resulteerde op het behalen van de 1e prijs op de United Four 
Workum en de 2e prijs in het totaalklassement, waarvan de eerste tien promoveer-
den naar de A1. 
Al met al, een hectisch zeilseizoen, 
maar wat was het geweldig! Ik wil 
jullie, van beginnende zeilers tot 
gevorderden, aanbevelen zeker te 
gaan wedstrijdzeilen, want niks is 
mooiere ervaring dan dat en het is 
ongelooflijk leerzaam. Hopelijk tot 
volgend jaar op het water!

Groetjes Mirte
NED 2589

Splash- & Flash German Open 2013

Splash/Flashzeilers schrijf je in voor het German Open op 15 & 16 juni 2013!  
Op 15 en 16 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-arns-
berg.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 arrive-
ren.  
Het is mogelijk om je tent op te slaan bij de jachthaven (vanwege het geacciden-
teerde terrein 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 
evenement 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 (jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl)
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Mirthe Volk, Zeilseizoen 2012

Het zeilseizoen 2012. Een jaar vol nieuwe ervaringen en leerzame momenten voor 
velen, waaronder ik. Naast het training geven op de ZVB, waar ik enorm veel van 
heb geleerd en ontzettend veel plezier heb beleefd, heb ik het hele land doorgereisd 
om aan zoveel mogelijk evenementen deel te nemen. Ik moet toegeven, wat heb ik 
daar veel meegemaakt!
Het voorjaar heb ik helaas niet alles kunnen varen, aangezien we een drukke pe-
riode op school hadden en ik toch graag over wou gaan naar de zesde klas. On-
verwachts ben ik daarna toch twee weken naar Nieuwpoort gegaan, waar het WK 
Splash werd gehouden. Als voorbereiding zouden we meevaren aan het Open Bel-
gisch Kampioenschap en zouden we vervolgens een week trainen. De eerste dag 
van het Open Belgisch Kampioenschap, wat tevens mijn eerste keer varen op zee 
zou worden, beloofde een flinke uitdaging te worden: de wedstrijdcommissie be-
sloot om met windkracht 7/8 toch het water op te gaan en de wedstrijden te varen, 
ondanks de kustwaarschuwingen. Uiteraard zijn wij allen het water opgegaan om 
daar de strijd aan te gaan met golven van drie meter en natuurlijk onze tegenstan-
ders. Voor mij was het al een hele opgave om daar de eerste dag niet een frisse 
duik in het zoute water te nemen, dus veel heb ik niet bereikt qua uitslagen dit 
evenement, ondanks het wat rustigere weer op de tweede dag, maar het was zeker 
een ervaring die ik niet had willen missen! Zie hieronder voor een foto-impressie 
van de heftige, maar indrukwekkende eerste dag. 
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Combi Noord wedstrijden. We overlegden 
voor de start wat de goede kant van de start-
lijn was en meestal kwam het wel goed uit. 
Omdat ik 2e in de finale was geworden kreeg 
ik de beker van Lobke Berkhout. Ik kende 
haar van de televisie omdat ze de bronzen 
medaille op de Olympische Spelen had ge-
wonnen, dat was wel stoer.
In de zomer heb ik de Sneekweek ook nog 
gezeild. De eerste dagen gingen goed. Maar 
de vierde dag had ik pech. Mijn neerhaler 
was geknapt en mijn giek ging ook los van de 
mast en kon ik niet verder zeilen. De volgen-
de dag ging het wel goed maar het kwam aan 
op de laatste dag. We konden met 4 zeilers 
nog winnen, Suzanne, Danique en Linn. Het 

ging helemaal goed en omdat ik een eentje had gevaren mocht ik ´s avonds naar 
de huldiging. Dat was vet cool want ik moest door de hele tent vol mensen op het 
podium en ik kreeg een een oud bord. Papa en Mama vonden het bord heel mooi 
maar ik vind een beker eigenlijk mooier.
Afgelopen maanden heb ik de Optimist Club Nederland (OCN) selectiewedstrijden 
gezeild in Workum, Grevelingen en Braassem. Ik ben 27e bij de Benjamins gewor-
den. Op de terug weg van mijn laatste wedstrijd hebben we een ongeluk gehad. 
Mijn Optimist is van de auto gewaaid en behoorlijk kapot. Gelukkig kan ik er nog 
wel mee zeilen, maar ik moet sparen voor een nieuwe.
Omdat de selectiewedstrijden goed gingen ben ik door Han Beverwijk van het FA-
MEDcoach4sailingteam gevraagd of ik in zijn team wilde komen. Hier ben ik heel 
erg blij mee. Ik wil graag beter worden en Han is een hele goede trainer. Ik wil 
graag beter worden omdat ik volgend jaar bij de A´s vaar. In ons taem zitten 14 
goeie zeilers (Berend, Juan, Alba, Emma, Titouan, Elliot, Pim, Willem, Tijmen, 
Hanna, Imme, Noah, Jelle). Sommigen zijn net zo goed als in de kernploeg en 
jeugdploeg. We trainen elke week 2 dagen en overal, we zijn al naar Brouwersdam, 
Medemblik en Kralingen geweest. We zijn met z’n allen een week op zeiltraining 
geweest in Brouwersdam, dat was heel gezellig. Op de jongenskamer maakten we 
deo-bommetjes die we dan bij de meisjes naar binnen gooiden. Han werd toen wel 
een beetje boos.
In November heb ik nog met de Lelywedstrijden in Lelystad meegedaan, ik ben 3e 
bij de A-tjes geworden, dat was wel heel goed en een grote verassing voor de rest 
van mijn team.
Afgelopen week, 1 december,  was de laatste wedstrijd, de Boterletter wedstrijden 
op de Kralingse plas. Het was zo koud en het hagelde en ook nog natte sneeuw. 
Het ging wel goed maar ik vond het veel te koud, toen we nog een rondje moesten 
had ik eigenlijk geen zin meer want mijn voeten waren zo koud als ijs.  Zondag ging 
het wel weer maar er was maar weinig wind. Ik ben 18e geworden. Juan, uit het 
Famed-team is eerste geworden.
Volgend jaar ga ik weer lekker zeilen. We beginnen met de training in Februari in 
Palamos Spanje en daarna gaan we gewoon weer in Nederland trainen. Maar nu 
eerst lekker een beetje uitrusten, lekker voetballen en hopelijk weer lekker schaat-
sen. Tot volgend jaar.

Bjarne
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2012 was een superseizoen !!!!!!

Dit jaar ben ik met mijn club ZV Belterwiede begonnen met trainen met mijn coach 
Rolf en een klein groepje kinderen. Het weer was lekker gelukkig niet zo koud en 
redelijke wind. Ik wilde goed trainen om aan de Combi B mee te doen en wilde 
graag hoog eindigen. We trainden een paar keer op zaterdag en zondag.
Om nog meer te trainen heb ik ook de voorjaarstrainingen van Jeugdwedstrijdzeilen 
Noord meegedaan. Dit was 2x in Paterswolde en 1x in Sneek. Mijn coach was Tho-
mas, hij was erg aardig. We waren toen met een groepje van 8 en de eerste keer 
stormde het heel erg. We konden alleen in een klein hoekje van het Paterswolde 
meer zeilen. Ik ben toen ook nog omgeslagen en mijn mast zat vast in de blubber. 
Ik was toen wel erg koud.
Gelukkig kon ik weer wat opwarmen in 
Thailand. Ik ben een weekje terug naar 
Thailand geweest. Eerst een paar dagen 
gezeild met mijn vriendjes Alex, Kim, 
Mikki, Som O, Poom en een aantal van 
het Thai National team. We trainden om 
aan de Top of the Gulf mee te doen. Dit 
was voor mij de 3e keer. De eerste dag 
waaide het hard en ik kon na 2 races 
niet meer en stopte. Ik had geluk want 
de 3e race werd gecancelled. De andere 
twee dagen gingen heel goed, de laatste 
race was ik zelfs 14e. Ik ben 28e geein-
digd en 7e onder de 12 jaar. Ik hoop dat 
ik volgend jaar weer mee kan doen. Zei-
len in de zon is leuk en zo kan ik mijn vriendjes ook weer zien.
Toen we terugkwamen van the TOG was de Dutch Youth International Regatta 
(DYR). Ik zou met Menno van Jeugdwedstrijdzeilen nog een dagje trainen maar het 
waaide veel te hard en de golven waren hoog en het water was koud en zwart. Niet 
zo lekker als in Thailand. Ik deed mee met de Benjamins. De zeilers kwamen wel 
uit 10 verschillende landen en er deden wel 800 zeilers mee. Gelukkig bij de benja-
mins maar 130. We waren in 2 groepen, wit en rood, ik was wit. De wind was niet 
meer zo hard, soms was er helemaal geen wind meer. Zachte wind is goed voor 
mij, daarom ging de eerste race super. Ik ben 47e geworden, 17e van Nederland. 
Daar was ik heel erg blij mee. Er deden heel veel mee. En ik zag de beste zeilers 
van Nederland zoals Bart Lambriex, Philip Meijer, Xander van Beurden en Stijn Paar-
dekooper, dat was wel gaaf. Ook dat er zoveel meededen uit andere landen vond ik 
leuk.
En toen begon de Combi B. Ik wilde de combi B heel graag winnen. De eerste was 
in Zuidlaren. Het waaide heel hard. Gelukkig zo hard dat we niet hoefden te zeilen. 
Met de zeilers hadden we afgesproken dat als het wel door zou gaan we niet gin-
gen zodat we allemaal een dnc tje zouden krijgen. Verder ging het super en ging ik 
met de eerste plek naar huis.  Ook de Combi´s in Belterwiede, Workum en op het 
Schildmeer gingen zo goed dat ik 1e in de Combi B ben geeindigd, daarom mocht ik 
meedoen aan de landelijke Combi finale in Hoorn bij de Opti B.

De Combifinale was in Hoorn. De beste 5 van alle Combi´s in Nederland deden 
mee. Ik was samen met Bauke en David uit Noord. Ik ken hun al goed van de  

Top of the Gulf, Thailand
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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. Eilander

       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 vaarop-
leidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de water-
sporters.
Imiddels is vrijwel de gehele trainersploeg officieel bevoegd om zelfstandig les te 
geven tot en met het CWO 3 diploma (gevorderd zeiler). Hiervoor moet elke trainer 
het hoogst haalbare eigenvaardigheidsexamen behalen (nivo 4) en een pittig didac-
tisch 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 opleiders 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
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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), vervolgcursus (CWO 2) en gevorderden (CWO 3) 
  28 april, 19 mei, 2, 23, 30 juni, 1, 15 en 29 september 
Splash 
- Beginners, vervolg en gevorderden 28 april, 19 mei, 2, 23, 30 juni, 1, 15 en  
 29 september 

De CWO groepen trainen op zondag. Hier kan gekozen worden tussen de ochtend-
groep (9.30-12.00) of de middaggroep (13.00-15.30). De kosten voor de zeillessen 
bedragen € 70,- voor de lessen, exclusief € 35,- contributie (Indien men nog niet 
lid is van de zeilvereniging wordt men verzocht eveneens een aanmeldingsformulier 
voor lidmaatschap in te vullen).

De wedstrijdgroep traint de hele dag (van 9.30 tot 15.30). Om toegelaten te wor-
den tot de wedstrijdgroepen dien je in bezit te zijn van CWO 3 jeugdzeilen of CWO 
2 zwaardboot. 
De data voor de wedstrijdtrainingen zijn: 30-31 maart, 6/7 april, 20/21 april. 
De kosten voor de wedstrijdtraining bedragen € 75,- voor de lessen, exclusief 
€ 35,- contributie.

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

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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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

Wedstrijdzeilen & Combi’s
Wanneer je een beetje kunt zeilen is het leuk om jezelf te meten met andere zei-
lers, 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 zei-
lers 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 
zeilweekeinde worden maximaal 5 wedstrijden gezeild.

25/26 mei: Burgumermeer
1 en 2 juni: Paterswolde
29/30 juni: Lauwersoog
31 aug/1 sept: Grou

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 va-
ren 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. 

Aanmelden voor de combi wedstrijden kan alleen via de website: www.jeugdwed-
strijdzeilen.nl
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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       

 

 

 

 

Ahoy ahoy kapiteinen
Ik heb zelf ook gezeild en het is echt leuk. Wat hebben we allemaal gedaan.
We begonnen altijd met een warming-up in de boot (niet varen). We moesten 
in de boot staan en bewegingen maken.
Toen gingen we onze boot optuigen. Het is heel belangrijk dat je de 8 knoop kent.
Na het optuigen gingen we rondjes varen. Later toen we het beter konden, gingen
we in een 8 varen. 
Ook hebben we geleerd hoe we overstag moesten gaan, dan moet je wel bukken!
We hebben een keer een spel gedaan (boeientikkertje), ik had een boei in mijn boot 
(ik was de tikker). Je moest dan naar een andere boot varen en de boei in de boot 
van een ander proberen te gooien (die is dan de tikker).
Wat ook spannend was: je zat in de boot, de trainer ging wiebelen met de boot de 
boot sloeg toen om, je lag toen in het water en je moest toen snel naar het zwaard 
want daarmee kon je de boot weer rechtop krijgen. Het piratenspel was ook altijd 
heel leuk. De trainer riep dan: piraten! en dan moest je overboord springen (uit de 
boot).

Nog een paar tips:
Tip 1: wees nooit bang
Tip 2: blijf rustig
Tip 3: goede en warme kleding aan doen

Doei kapiteinen!
Daan (CWO 1)

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?
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Het is mogelijk om ieder weekeinde van begin april tot eind september te zeilen; is 
er geen 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. 

30/31 maart en 1 april SKON Sneek
6/7 april United4 Medenblik
13/14 april Optispring Port Zelande
14 april Clubwedstrijd ZVB
20/21 april Grootwatertraining  Workum (via jeugdwedstrijdzeilen) 
27/28 april United 4 Workum
2 t/m 5 mei Grootwatertraining Workum (via jeugdwedstrijdzeilen)
9 t/m 12 mei DYR in Workum
12 mei Clubwedstrijd ZVB
25/26 mei Combi Bargumermar
1 /2 juni Combi Paterswolde
8/9 juni NNWB Kampioenschappen Belterwiede
15/16 juni SKON Charity Cup – Oosterschelde
15/16 juni Duits Open, MöhneSee
16 juni Clubwedstrijd ZVB
22/23 juni Oversteek Wad (via jeugdwedstrijdzeilen)
29/30 juni Combi Lauwersmeer
14 juli Clubwedstrijd ZVB
20 t/m 26 juli WK Splash, Stellendam
11 augustus Summer Fun wedstrijden ZVB
24/25 augustus grootwatertraining (via jeugdwedstrijdzeilen)
31 aug. en 1 sept. Combi Grou
7/8 september United 4 Workum
8 september Clubwedstrijd ZVB
14/15 september SKON Schildmeer
21/22 september SKON Hollandsdiep
21/22 september Wiedebokaal
28/29 september United 4 Roompot/OCN Selectiewedstrijd Port Zelande
5/6 oktober SKON Vaarwelkom, Grou/ A/B Selectie Braassem

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

Wedstrijdkalender Optimist/Splash 2013

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

www.united4sailing.org 
www.dutchyouthregatta.org 
www.optimistclub.nl
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ZVB Evenementen / activiteiten kalender
   
Datum Activiteit Locatie Opmerkingen
20 januari Algemene ledenvergadering Paviljoen 

Aan ’T Wiede
30-31 maart Training wedstrijdgroep ZVB Belterwiede
6 en 7 april Training wedstrijdgroep ZVB Belterwiede
14 april Clubwedstrijd Belterwiede
21 april Training wedstrijdgroep ZVB Belterwiede
28 april CWO-training 1 Belterwiede
12 mei clubwedstrijd Belterwiede
19 mei CWO-training 2 Belterwiede
26 mei NK Punters Belter/

Beulaker
Locatie wordt vlak 
voor de wedstrijd 
bekend gemaakt

2 juni CWO-training 3 Belterwiede
8-9 juni Watersportverbond district 

Noord kampioenschap
Beulaker

16 juni Clubwedstrijd Belterwiede
23 juni CWO-training 4 Belterwiede
30 juni CWO-training 5 Belterwiede
14 juli Clubwedstrijd Belterwiede
20 en 21 juli Multiklasse evenement (MKE)                     Beulaker
11 augustus Clubwedstrijd (summer fun) Belterwiede start voor het clubhuis 
1 september CWO-training 6 Belterwiede
8 september Clubwedstrijd Belterwiede
15 september CWO-training 7 Belterwiede
21 en 22 september Wiede bokaal Belterwiede
29 september CWO-training 8 Belterwiede
5 en 6 oktober Biercup 

(O-jol klasse evenement)
Belterwiede Inschrijven via 

de O-jol klasse 
organisatie

Iedere woensdagavond vanaf 18.00 uur O-Jol training

Onder voorbehoud van wijzigingen

ZV Belterwiede, belangrijke data 2013

http://www.zvbelterwiede.nl
http://www.jeugdwedstrijdzeilen.nl
http://www.splashclass.org
http://www.united4sailing.org
http://www.dutchyouthregatta.org
http://www.optimistclub.nl


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 

uitsluitend door ISO genormeerde fabrikanten geleverd en alleen door eigen, VCA* gecertificeerde monteurs  

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

Keizersgracht 27 
7941 KB  Meppel
Tel. 0522 - 25 26 54 
info@hagedoornmeppel.nl

HAGEDOORN

Eigen technische dienst - Luisterruimte voor hifi en homecinema
Verkoop en montage van inbouwapparaten

www.electroworldhagedoorn.nl

Voor de beste service en deskundig advies

TV - DVD - HiFi - Was- & Droogapparatuur  
Koel- & Vriesapparaten


