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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
Contactpersoon: Ed Scholing
E-mail: wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl  

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

PR/Sponsoring/Website
Jan Hagedoorn, Engeljan Timmer, 
Ed Scholing

Commissie Jeugdzeilen
Ileine Evers (coördinator)
De Kweek 24a
6741 ET Lunteren
Tel.: 0318-486460 of  mob.: 06-41274749
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
Jaap Lijkendijk
E-mail: j.lijkendijk@home.nl

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

Contactpersoon vrijwilligers

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

Contributie 2014

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

2014 een bijzonder jaar
65 jaar ZV Belterwiede is toch iets wat 
je niet gewoon aan je voorbij kan laten 
gaan. Tijd voor een feestje lijkt mij.

De geschiedenis van onze vereniging 
is ooit eens door Ritze Westerbeek 
op papier gezet en in het jaarboekje 
geplaatst. Zo weten de meeste leden 
wel dat ons, helaas recentelijk overle-
den erelid, Wim Veldman, één van de 
grondleggers van deze fijne club was. 
Er is in de loop der jaren nogal wat 
veranderd. De ZVB begon als een toer 
club voor alles wat varen kon en is nu 
in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
volwaardige zeilvereniging waar we 
zeer trots op zijn. Feestje waard dus.

Het bestuur heeft al iemand gevraagd 
dit te organiseren. En ja, hij gaat het 
doen. Gaaf.

Buiten ons jubileum om, gaat het een 
jaar worden dat bol staat van de zeil-
evenementen. Naast onze reguliere 
clubwedstrijden, trainingen en het 
Multi Klasse Evenement, hebben we de 
Combi weer toegewezen gekregen. Dit 
is het jeugdevenement voor Optimist, 
Splash, Laser en Flits van Noord Nederland. Ook komt de Valkenklasse hun 75 jarig 
jubileum, met een ONK bij ons vieren. Zij willen na jaren afwezigheid heel graag 
weer op de Beulaker varen. 

En dan is er nog Sail Giethoorn. Dit lijkt werkelijk een enorm spektakel te gaan 
worden. Er zijn nu al meer dan honderd oude klassieke schepen die zich hiervoor 
aangemeld hebben. De organisatie van Sail Giethoorn heeft ons gevraagd het wed-
strijdgedeelte op ons te willen nemen. Het gaat om het NK Punterzeilen, maar ook 
om wedstrijden voor de grote platbodems. Er zullen wedstrijden zijn op zowel de 
Beulaker, maar ook op het Belterwiede. Een hele klus om te klaren, maar geweldig 
mooi om te doen. 

Kortom, 2014 zal geen rustig jaar worden, maar wel één om lang van na te genie-
ten.

Karel Witteveen
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In memoriam

Wim Veldman
Op 3 december 2013 is Wim Veldman overleden na een kort ziekbed. 

Wim is 82 jaar geworden. Wim was erelid van ZV Belterwiede. 
Zijn hele leven heeft hij zich ingezet voor de vereniging. Hij was te vinden 
in de materiaalcommissie, bouwde de boeienboot, maakte deel uit van het 
wedstrijdcomité en was lange tijd penningmeester. Dit deed hij nog lange 

tijd op de achterkant van een sigarendoos. Maar de kas klopte altijd! 
Ook bouwde hij de allereerste starttoren van onze club. 

Voor al zijn werkzaamheden voor de vereniging ontving Wim een 
Ridderorde. Hier was hij trots op, al liep hij er niet mee te koop. 

De Ridderorde werd keurig in de kast bewaard.
Wim was in 1949 medeoprichter van Tourclub Belterwiede, die later 
werd omgedoopt in ZV Belterwiede. Na de oprichting meldde hij zich 

meteen aan als eerste lid. 

We zullen Wim gedenken als een man, die wist van aanpakken 
en met zeer veel hart voor de vereniging.

Het bestuur

Contactgegevens
Onderstaande e-mailadressen van de vereniging zijn in gebruik

jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl voor vragen/opmerkingen over het jeugdzeilen
lustrum@zvbelterwiede.nl voor contact met de lustrum commissie 2014
materiaal@zvbelterwiede.nl voor contact met de commissie die het mate-

riaal beheert en het onderhoud verzorgt van 
het clubhuis

penningmeester@zvbelterwiede.nl voor contact met de penningmeester
redactie@zvbelterwiede.nl voor het aanleveren van kopij voor de website 

of het jaarboekje
secretaris@zvbelterwiede.nl voor contact met de secretaris
training@zvbelterwiede.nl voor vragen/opmerkingen over de wedstrijd-

training Splash/Flash/Laser (niet over de 
jeugdtrainingen)

webmaster@zvbelterwiede.nl voor contact met de webmaster
voorzitter@zvbelterwiede.nl voor contact met de voorzitter
wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl voor contact met de commissie wedstrijdzeilen
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Verslag van de commissie Wedstrijdzeilen

Aanmelden als vrijwilliger ??

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor onze club, neem dan contact op en laat 
weten voor welke taken/evenementen u beschikbaar bent. Ook wedstrijdzeilers 
nodigen wij graag uit om eens een of meerdere dagen mee te draaien bij een eve-
nement 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).

Het jaar 2013 gaat voor mij als wedstrijdleider de boeken in 
als een moeilijk jaar voor wat betreft de wedstrijden. Veel wed-
strijden hebben zich gekenmerkt als wedstrijden met draaiende 
wind voorzover er al wind was. Voor ons als wedstrijdcomité zijn 
dat altijd lastige situaties. Is er weinig wind sta je voor de keus 
gaan we het water op of niet en als je al besluit om het water 
op te gaan kan het maar zo gebeuren dat de wind alsnog weg-
valt en dat er niet gezeild kan worden. Wat afgelopen jaar veel 
gebeurde, was dat er weinig wind was en dat de wind steeds 
van richting veranderde. Helaas gaat dat nu eenmaal vaak 
samen. Gevolgen voor het comité, uitstellen van wedstrijden 
en ondertussen proberen een goede (nieuwe) positie te vinden voor het startschip 
en daar waar nodig de baan aanpassen om mooie rakken te kunnen laten zeilen. 
Gelukkig hebben de meeste zeilers in die gevallen begrip voor dat soort situaties. 
Voor het wedstrijdcomité staat het belang van de zeilers voorop. Een eerlijke en 
goede start is immers in het belang van iedere zeiler. Wat er verder in de wedstrij-
den gebeurt, hebben we niet altijd in de hand. Wij proberen de wedstrijden zo goed 
mogelijk te laten verlopen en daar waar nodig passen we de banen tijdens de wed-
strijden aan, aan gewijzigde omstandigheden voor zover dat mag en kan.

Het seizoen 2013 hebben wij af kunnen sluiten met 2 nieuwe wedstrijdleiders. De 
gezichten die er bij horen, zullen de meeste zeilers wel bekend voorkomen. Tot 
onze groep wedstrijdleiders kunnen we namelijk Dirk Evers en Barbara Schreu-
der toevoegen. Dirk heeft afgelopen jaar al een aantal keren meegedraaid in het 
wedstrijdcomité in de verschillende functies o.a. tijdens de clubwedstrijden en 
evenementen zowel op de Belter als op de Beulaker. Barbara heeft haar ervaring 
opgedaan bij, zowel onze vereniging (o.a. tijdens de Biercup), alsook bij de Zeilver-
eniging Workum. 

Voor 2014 staan er weer de nodige wedstrijden in de planning. De ZVB organiseert 
dit jaar o.a. clubwedstrijden, een Combi, de Wiede Bokaal en de Biercup op het 
Belterwiede. Op de Beulaker staan o.a. een Multi-klasse evenement in juli en het 
Nederlands Kampioenschap Valk in augustus op de planning en bovendien is onze 
vereniging gevraagd wedstrijden te begeleiden tijdens Sail Giethoorn. Voor al deze 
evenementen doen wij graag een beroep op onze vrijwilligers. 

Ed Scholing



Net als onze vereniging gewichtig transport ?

TROOST TRANSPORT MEPPEL
Tel: 06-20000357
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Verslag materiaalcommissie
In 2013 is er weer veel werk verzet door de 
vrijwilligersclub, zo heeft bijvoorbeeld de 
boeienboot begin 2013 mede door de inzet 
van Rudi de Vries en Jan Mastebroek een 
grote onderhoudsbeurt gehad en is weer 
rondom in de verf gezet. Op die manier 
hopen we de levensduur van de boeienboot 
nog wat te kunnen verlengen. De boot op zich 
voldoet nu nog prima, maar zal op niet al te 
lange termijn toch aan vervanging toe zijn.
Met behulp van Troost transport uit Meppel is 
de Boeienboot in maart naar Wanneperveen 
gebracht en daar weer te water gelaten 
Met vereende krachten is dit voorjaar door 
een aantal vrijwilligers al het materieel weer 
gebruiksklaar gemaakt. Zo is de o.a. boeien-
boot weer voorzien van het standaard inven-
taris, zijn de rubberboten uit de winterber-
ging gehaald, de buitenboordmotoren weer 
gemonteerd, de masten op het startschip 
weer geplaatst en heeft de ark weer een 
schoonmaakbeurt gehad.

Gedurende het seizoen is er door enkele vrijwilligers voortdurend onderhoud ge-
pleegd waar dat nodig was en zijn de voorraden telkens weer op peil gebracht.

Aan het eind van het seizoen is op de najaarsklusdag het materieel van de vereni-
ging weer winterklaar gemaakt, zijn de motoren weer gedemonteerd en de rubber-
boten naar de winterberging gebracht. Het startschip is naar Beulakehaven gevaren 
en is daar, wederom met hulp van Troost Transport, uit het water getakeld voor een 
onderhoudsbeurt deze winter.  

Voor onderhoud van onze materialen kunnen wij wel hulp gebruiken. Zo is het de 
bedoeling dat komend voorjaar het startschip een grote beurt krijgt en de ark wordt 
recht gelegd. Wil je helpen bij het onderhoud van de materialen van de vereniging, 
stuur dan een mailtje naar materiaal@zvbelterwiede.nl.
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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.

Reservering bijdrage 2013
De leden van de club van vijftig hebben besloten de inleg van 2013 te reserveren 
als bijdrage voor de vervanging van 1 van de huidige rubberboten. De huidige 
rubberboten worden intensief gebruikt voor zowel de trainingen als wedstrijden 
en zijn voor intensief gebruik eigenlijk aan de kleine kant. 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!
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Dit jaar deden 66 deelnemers mee aan de CWO-trainingen, 
waarvan 12 nieuwe jeugdleden. We zijn gestart met twee 
CWO 1 groepen, de trainers waren Ileine Evers, Joyce Logten-
berg en Tjitske Hoekstra met als begeleiders Jan van Esseveld 
en Marcel Scholing. Elf kinderen hebben hun CWO 1 diploma 
gehaald, waarvan twee zelfs hun CWO II.
Dit jaar hadden we maar liefst vier CWO 2 groepen. De trainin-
gen werden verzorgd door Thijs van der Wal, Lisanne Petter en 
Ileine Evers. Vincent Scholing was meestal aanwezig als begeleider van de CWO 2. 
In totaal zijn 22 CWO 2 diploma’s uitgereikt. 
De twee CWO 3 groepen kregen meestal training van Mirte Volk, Thijs van der Wal 
en Joyce Logtenberg. Negen CWO-3 diploma’s zijn uitgereikt.
Daarnaast hadden we zeven zeilers in de Splash-groep. De meeste Splashzeilers 
beheersten uitstekend de zeiltechniek, maar helaas moet men voor Zwaardboot 3 
over een forse theoretische kennis beschikken, waar weinig tot geen aandacht aan 
besteed is. De CWO-eisen zijn streng, daarom is aan deze groep alleen vorderings-
staten uitgereikt. 
De trainersploeg werd dit jaar intensief begeleid door Leonoor de Weger. Een nieu-
we, spannende uitdaging voor Leonoor, die vol in ontwikkeling is.
De wedstrijdgroep had pech. De trainingsweekeinden waren gepland in het vroege 
voorjaar. Door de lange winter lag het ijs nog op de Belter en moesten twee week-
enden afgelast worden. Het derde weekeinde kon doorgaan en werd de training 
verzorgd door Henk-Jan Bosman. 
Leonoor de Weger, Alice Doze, Rolf Harder en Dirk Lodewijk hebben dit jaar ingeval-
len wanneer een trainer verhinderd was.  
De 8 trainingen vonden plaats in de periode april t/m september. Drie trainingen 
vonden plaats na de zomervakantie. De weersomstandigheden waren dit jaar over 
het algemeen goed te noemen. 
In de loop van het seizoen deden steeds meer CWO-kinderen mee aan de club-
wedstrijden, welke onder begeleiding van Rolf en Petra Harder plaatsvonden. Deze 
extra zeiluurtjes hadden meteen effect bij de trainingen. Daarom roepen we ieder-
een op, om mee te doen aan de clubwedstrijden, deze zijn zeer leerzaam en kun-
nen gezien worden als extra lessen. 
Op 21 en 22 juni 2014 wordt een Combi Noord wedstrijd georganiseerd op de Bel-
terwiede. We willen iedereen aanraden om dit weekeinde vrij te plannen en zater-
dag en zondag mee te doen. 
Naast deelname aan de clubwedstrijden en Wiedebokaal hebben enkele jeugdzeilers 
ook  deelgenomen aan landelijke wedstrijden zoals de United 4, SKON en de DYR 
en de combi Noord. Mirte Volk heeft meegedaan aan het WK Splash in Stellendam 
en is geëindigd op de 3e plaats bij de vrouwen. Bjarne Bouwer is aan het eind van 
het zeilseizoen geselecteerd voor de jeugdselectie Optimist. Anouk Evers deed voor 
het eerst mee aan de Combi Noord in de Splash B klasse en werd eerste. 

Dit was voor mij het laatste jaar als coördinator jeugdzeilen. Na vele jaren deze 
taak met veel plezier uitgevoerd te hebben, vond ik het tijd om een opvolger te 
zoeken. Ileine Evers zal mijn taken met ingang van heden gaan overnemen. 

Tineke van der Wal-Zoer

Jaarverslag Jeugdzeiltrainingen 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk advies  
van onze 
inrichtingsexperts 
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Uitslagen wedstrijden 2013
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 2013 Wiedebokaal 2013
Optimist A Stijn Harder 16m2 Sander Spannenburg
Optimist B Meike van Esseveld Optimist A Bjarne Bouwer
Splash Elise Volk Optimist B Bart Pastoor
O jol Jack Petter Handicapklasse Thijs vd Wal
16m2 Jan de Haan O-Jol Karel Witteveen

(Om clubkampioen te kunnen worden moet je aan minimaal 9 wedstrijden meedoen)

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 ande-
re 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 wor-
den altijd gepubliceerd op de website.

Namens het bestuur,
Karel Witteveen
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Informatie over wedstrijden 2014
Clubwedstrijden 2014
Er worden in totaal 5 series wedstrijden gevaren. Per dag worden er maximaal 
3 wedstrijden gevaren en per wedstrijddag is er een prijsuitreiking gebaseerd op de 
totaalresultaten van die dag. Voor 2014 tellen de wedstrijden op 13 april, 11 mei, 
8 juni, 10 augustus en 14 september mee voor het jaarklassement van de clubwed-
strijden. In totaal kunnen er maximaal 15 wedstrijden worden gezeild. De Summer 
Fun Races tellen niet mee voor het clubkampioenschap.

Inschrijven
Vooraf aanmelden via de website van ZVBelterwiede wordt op prijs gesteld.
Inschrijven is mogelijk op de dag van de wedstrijd tussen 9.00 en 10.00 uur in 
het clubhuis van de vereniging. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden bedraagt 
€ 12,50 (€ 10,00 voor leden) voor de jeugdklassen Optimist en Splash. Voor de 
overige boten is het inschrijfgeld € 17,50 (€ 15,00 voor leden). 

Indeling van de klasse
Het is het doel van de ZVB om iedereen, die zich inschrijft, te kunnen laten zeilen. 
Om dit mogelijk te maken hanteren we de volgende regels. 
A Bij een inschrijving van minimaal 3 boten uit een zelfde klasse wordt er voor 
 de betreffende klasse een eigen dagklassement meetellend voor de jaarprijs 
 opgemaakt.
B Zijn er minder dan 3 inschrijvingen voor een klasse dan wordt men ingedeeld in 

de Handicapklasse. In de Handicapklasse zeilen verschillende boottypen tegen 
elkaar wordt de gezeilde tijd middels een 'Handicapfactor' (welke per boottype 
verschillend is) omgerekend naar een uitslag.

C Zijn er in totaal minder dan 3 inschrijvers voor de handicapklasse dan kan er 
helaas niet worden deelgenomen aan de wedstrijden.

 
De baan
De te zeilen baan wordt uitgelegd op het Belterwiede. De wedstrijdleiding heeft de 
mogelijkheid om te kiezen uit de ‘plassenbaan’, de ‘driehoek-lus-baan’ of de ‘op-en-
neer’ baan. De start/finish zal, afhankelijk van de baankeuze, plaatsvinden op het 
meer of voor de Ark. De informatie hierover wordt bekend gemaakt op het informa-
tiebord bij de inschrijving.

Starttijden
De 1e start van de dag: 10.30 uur. 
 
Score
De scores worden berekend conform het systeem van de lage puntentelling.

Clubkampioen
Om clubkampioen te kunnen worden moet je lid zijn van de vereniging en minimaal 
voor 9 wedstrijden een resultaat hebben. Indien er over het totale jaar 10 worden 
gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd weggestreept.  Indien er 
11 of 12 wedstrijden worden gezeild, wordt het resultaat van de slechtste 2 wed-
strijden weggestreept.  Indien meer dan 12 wedstrijden worden gezeild, wordt het 
resultaat van de slechtste 3 wedstrijden weggestreept. 
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Multi-klasse evenement 2014
Het Multi-klasse evenement wordt gevaren op 12 en 13 juli.

Deze wedstrijdserie staat open voor alle klassen. Er worden max. 5 wedstrijden 
gezeild.

Inschrijven
Vooraf aanmelden via de website van ZVBelterwiede wordt op prijs gesteld.
Inschrijven is mogelijk op zaterdag tussen 9.30 en 10.30 uur in het wedstrijdbu-
reau aan Beulaeckehaven. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden bedraagt € 15,00 
voor de jeugdklassen Optimist en Splash. Het inschrijfgeld voor éénmansklasse is 
€ 25,00 en voor de overige klassen € 30,00.
Wij streven er naar om bij een inschrijving van 5 boten in dezelfde klasse hiervan 
een eigen klassement te maken. Indien er in een klasse wordt ingeschreven en er 
zijn onvoldoende deelnemers in die klasse om daarvoor een eigen klassement te 
maken wordt er gestart in de Handicap klasse. Ook voor de Handicapklasse geldt 
een minimum van 5 boten.

Starttijden
De 1e start op zaterdag: 11.30 uur. De 1e start op zondag: 10.30 uur.

Score
De scores worden berekend conform het systeem van de lage puntentelling. 

Wiede Bokaal 2014
De Wiede Bokaal wordt gevaren op 27 en 28 september.

Deze wedstrijdserie is een klasse-evenement voor de 16m2 klasse maar staat open 
voor alle andere klassen. Er worden max. 6 wedstrijden gezeild.

Inschrijven
Vooraf aanmelden via de website van ZVBelterwiede wordt op prijs gesteld.
Inschrijven is mogelijk op zaterdag tussen 9.30 en 10.30 uur in het clubhuis van de 
vereniging. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden bedraagt € 15,00 voor de jeugd-
klassen Optimist en Splash. Het inschrijfgeld voor éénmansklasse is € 25,00 en 
voor de overige klassen € 30,00.

Starttijden
De 1e start op zaterdag: 11.00 uur. De 1e start op zondag: 10.30 uur.

Biercup 2014
De Biercup 2014 wordt gevaren op 4 en 5 oktober.

Deze wedstrijdserie is een klasse-evenement voor de O-jol klasse en staat derhalve 
niet open voor ander klassen. Er worden max. 6 wedstrijden gezeild.

Inschrijven
Aanmelden verloopt via de O-Jol klasse organisatie. www.o-jol.nl
Inschrijven ter plaatse is mogelijk op zaterdag tussen 9.30 uur en 10.30 uur

Starttijden
Zaterdag 1ste start 11.30 uur. Zondag 1ste start 10.00 uur.

Score
De scores worden berekend conform het systeem van de lage puntentelling.
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Terugblik van de 16m2 klasse
Kende dit jaar hoogte en dieptepunten of was het een sudderjaartje?

Allereerst maar even de personalia. Eraf??? Erbij de 2570 van de familie Volk.

Van de bekende tot voor kort regelmatige deelnemers misten wij dit jaar toch wel 
vaak een aantal nummers zoals: 4355 / 4382 / 4216. Er zal zeker een reden voor 
zijn, maar wel jammer.

Hoewel de voorwaarden voor goed te organiseren wedstrijden volledig aanwezig 
waren door de actieve opstelling van het ZVB bestuur, moeten wij toch concluderen, 
dat het aantal zestienkwadraten aan de starts dit jaar ten opzichte van 2012 weer 
verder teruggelopen is. Een zorgelijk fenomeen! Jan de Haan heeft een aardig over-
zicht gemaakt van de deelname in de verschillende wedstrijdklassen van ZVB. 
Het schema spreekt voor zich:

Type  2013 2012 2011 2010
16m2    66   73   92  120
O-jol   102  103  131  129
Splash   77   48   61   45
Optimist  120  110  181  186

Zeer tevreden waren wij over de trainingsdag verzorgd door Thijs Kort, in het 
vroege voorjaar. Deze Multi-kampioen gaf ons weer een forse boost mee, om zeer 
gemotiveerd aan de wedstrijdenreeks te beginnen.

De eerste clubwedstrijd in 
april bracht vier kwadra-
ten aan de start. Daarna 
verschenen er bij de vol-
gende achtereenvolgens 
4-7-8-0-2  aan de start. 
De verslaggeving van 
deze serie was goed ver-
zorgd door de nummers 
drie met publicatie op de 
website ZVB. 
Clubkampioen werd Jan 
de Haan in de 4367 met 
5x een eentje, 3x een 
tweetje, 2x een drietje. 
Een fraaie serie!

Het MKE en de DNK kwamen niet uit de verf. Wedstrijdkalenderplanning en PR de 
oorzaak? Volgende keer beter.

Jan Dijkstra
Klassevoogd 16m2
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Een vroege start bij Belter O-jol vloot  !
9 februari 2013; sommigen verbleven in Oeteldonk 
maar de Belter O-jollers zijn alweer fanatiek plannen 
aan het smeden in de bedrijfskantine van Bouwbe-
drijf Bart Smit bij de nieuwjaarsbijeenkomst. Het pro-
gramma 2013 beloofde veel variatie en voor ieder wat 
wils; trainingen, DNK, MKE, clubwedstrijden en Bier-
cup op Belterwiede of Beulaker, maar vooral  ontspan-
ning, gezelligheid, een gooi te doen naar de vele te 
behalen ereplaatsen en de “Cindy Special” als toetje.

Het weekend van 26/27 april stond in het teken van 
een zeiltraining begeleid door Stefan de Vries trainer/
coach van o.a. Olympisch zeiler Pieter Jan Postma. Met 
op zaterdag een windje 3 en zondag 1-2 was het uit-
muntend weer om zowel boothandeling, als strategie 
bij starten met eerste kruisrak, in de praktijk te beoe-
fenen. Het nieuwe onderkomen van de ZVB diende 
daarbij als prima uitvalsbasis. De woensdagavond
trainingen werden veelal ondersteund door Jan ten 
Hoeve en deze combinatie maakte dat menig Belte-
naar goed voorbereid het wedstrijdveld kon betreden.  

De District Noord Kampioenschappen (vroeger de Noord Nederlandse Kampioen-
schappen) konden helaas niet doorgaan ondanks het grote aantal inschrijvers bij de 
O-jollen.
Menig zeiler had zijn weekend nu al gepland om naar de Beulaker te komen, dus 
altijd leuk om dan je eigen wedstrijdjes te organiseren. Zo gezegd zo gedaan met 
16m2, Splash en assistentie van vrijwilligers van de ZVB mooie wedstrijden geva-
ren en een unieke mogelijkheid om deze keer de prijzen aan de vrijwilligers uit te 
reiken.

Elk jaar is het weer spannend hoe de water- en de weercondities zijn bij de Biercup 
in oktober en die waren ook dit jaar weer TOP! De zwanen hadden de weg op tijd 

Barbara Schreuder neemt 
haar prijs in ontvangst.

Zeilen tot in de avond met laaghangend zonnetje
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door Fokko Ringnalda, (fokkoringnalda@gmail.com) Vlootvoogd Belter

vrijgemaakt, om wierloos te kunnen varen. Een ongekend aantal van vijftig zeilers 
nam deel, met daarbij een geweldige afvaardiging uit Duitsland. De zaterdag zijn 
drie geweldige wedstrijden gevaren tot vroeg in de avond met een soms verblin-
dend laaghangend zonnetje en windje 1 tot 3 Bft. De Bluesband, happy hours en 
barbecue maakten deze dag meer dan compleet. Zondag waren we weer vroeg op 
om, om tien uur te kunnen starten. Helaas dacht de wind er op dat tijdstip anders 
over, zodat er uitstel was tot na de lunch. In de middag zijn nog een tweetal wed-
strijden gevaren onder zeer lichte weercondities. 

Na vijf wedstrijden kon Rob Wapenaar worden uitgeroepen tot winnaar van de 
Biercup 2013! Jan ten Hoeve en Ton op de Weegh maakten het podium compleet. 
Verder waren er prijzen voor de beste houten / op gangen gebouwde O-jol van 
Engel Jan Timmer, en de “Ut de Bocht Fangrail Dgevlogen” Klaas Plaatje voor de te 
snelle start (Black Flag Disqualified). 

Bij de onderlinge clubwedstrijden is Jack Petter als hoogste geëindigd gevolgd door 
Jaap Lijkendijk en Bart Smit. Het MKE met 17 deelnemers op de Beulaker is met 
overmacht gewonnen door Jan ten Hoeve met Jaap Lijkendijk op een goede derde 
plaats.  

Dat Belters kunnen zeilen dat wisten we wel, maar ze zijn ook oh zo handig! Wist 
U dat een polyester romp van een O-jol, dit jaar geheel is geplamuurd en geschil-
derd, er vijf aluminium O-jolmasten zijn gemaakt, profielroeren van hout met 
aluminium zijn gemaakt, een antieke houten O-jol geheel is gerestaureerd en dat 
allemaal zelf met eigen handen en om nog sneller te varen!! 

Speciale dank zijn wij verschuldigd aan de goede organisatie op het water van de 
ZVB en niet te vergeten onze huisfotograaf Meta Pijlman. 

Ook dit jaar is de vloot Belter weer verder uitbreid met nieuwe zeilers (jong en 
oud), waar wij heel gelukkig mee zijn. Heb je belangstelling of vragen? Kom rustig 
eens kijken, zeil mee in de promoboot die op de Belter beschikbaar is of neem con-
tact op één van de vlootleden.

Winnaar Biercup: Rob Wapenaar
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Herinneringen aan de Blauwe Hand
(Aankondiging NK Valk 29-31 augustus 2014)

Het zal circa 1965 geweest zijn dat mijn 
ouders besloten een caravan te kopen. Niet 
om mee te trekken maar om te gebruiken 
als vaste weekendplek. Mijn ouders kwamen 
oorspronkelijk uit Meppel, wij woonden in 
Apeldoorn, de Blauwe Hand was in ruim een 
uur te rijden, ook al was de A50 er nog niet 
en moest je van Apeldoorn helemaal binnen-
door via Vaassen, Heerde, Hattem, Zwolle, 
Zwartsluis naar Giethoorn. Twee broers van 
mijn moeder hadden ook een caravan, aan de 
Belter. Wij kregen een plek bij Camping Dam, 
aan de Blauwe Hand en zeilden op de Beula-
ker.
Hetzelfde jaar kocht mijn vader een zeilboot 

van een andere oom, een prachtige en vrijwel nieuwe houten Valk, no 311. Die 
werd vanuit Langweer overgezeild naar Jachthaven Visser. Het was het begin van 
mijn jeugdige belevenissen aan de Blauwe Hand en kennismaking met de zeilsport 
en „verslaving” aan zeilen en de Valk.
Ik herinner mij niet veel details van Camping Dam maar wel nog de filmavonden 
bij het cafe Dam op de hoek en weet nog dat ik daar de film „Summer Holiday” 
met Cliff Richard gezien heb. Jaren later waren er ook disco’s in de weekends, daar 
kwam ik ook wel met vrienden van Jachthaven Visser.
Weldra kreeg ik van mijn ouders een houten, blankgelakte Piraat met katoenen zeil. 
In het begin vond ik zeilen maar zo zo en bleef het bij roeien. Samen met andere 
jongens die ook een Piraat hadden roeiden we naar de strekdam en speelden we 
zoals jongens van die leeftijd doen.
Het duurde niet lang en het roeien begon te vervelen en kreeg ik de smaak van het 
zeilen te pakken, mede omdat ik regelmatig met mijn vader in de Valk zeilde en 
dan ook mocht sturen. Met die Piraatjes zeilden we helemaal tot de eilanden ach-
terop de Beulaker en die verkenden we alsof we Robinson Crusoe waren.
Na 2 jaar bij Camping Dam besloten mijn ouders de caravan te verhuizen naar 
Jachthaven Visser. Onze caravan had daar veel meer ruimte, een mooi uitzicht over 
de Beulaker en de Valk lag in de jachthaven. Er was een restaurant met pierebad 
voor dagjesmensen. Het was allemaal heel basic maar ik heb er prachtige herinne-
ringen aan, het was een echt familiegebeuren. 
De Piraat maakte plaats voor een Flits (no.473) en ook daarin heb ik enorm veel 
gezeild op de Beulaker. Mijn ouders hadden vaak moeite mij van de plas te krijgen.
Jachthaven Visser werd vanaf de jaren 60 gepacht door Wiep (Wiendeld) Visser, 
een nazaat van W.Visser & Co uit Paterswolde. Wiep was zelf ook een zeer kundig 
jachtbouwer en een vakman zoals ze al heel lang niet meer geboren worden. Vis-
ser Paterswolde was de grote concurrent van buurman Helder, beiden bezaten een 
jachtwerf en verhuurbedrijf en waren beroemd om hun snelle en fraai gebouwde 
16m2 jachten. Vaak op vlam gebouwde schepen, echte kunstwerken.
Wiep bouwde in de jaren 50 plakhouten FD’s , Helder deed dat ook. Beiden waren 
verdienstelijke wedstrijdzeilers.
Wiep was niet de meest toegankelijke man en klantvriendelijkheid was waarschijn-
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lijk niet zijn sterkste kant, hoewel hij op 
momenten ook alleraardigst en behulpzaam 
kon zijn. Veel mensen waren een beetje bang 
voor hem of ontweken hem. Zijn zoon Ger-
lof was ook een goed zeiler die zowel 16m2 
als Valk zeilde maar dan wel deed, figuurlijk 
gesproken „met het mes op dek”. Je kon hem 
beter niet bij een boei tegenkomen want als hij 
voorrang had dan nam hij het ook, desnoods 
voer hij dwars door je heen. Helaas is het met 
Gerlof niet zo goed verlopen, kenners weten 
wat ik bedoel.

Bij Jachthaven Visser was het in de jaren 60 en 70 enorm druk met de wedstrijd-
zeilerij. De Watersportvereniging „Hollands Venetie” had daar een starttoren en die 
starts en finishes waren altijd mooi om te zien. Er werden ook door andere vereni-
gingen wedstrijden georganiseerd, ZV Zwolle, ZC 37 en nog enkele andere vereni-
gingen waarvan ik mij de namen niet precies herinner. Samen organiseerden ze 
jaarlijks als Blauwe Handweek Comite de Blauwe Handweek, tijdens de Hemelvaart 
en Pinksteren weekenden. Kan mij goed voor de geest halen dat er vele klassen 
waren met veel deelnemers: 16m2, Flits (er kwam uit Zwolle een hele Flitsclub op 
sleeptouw naar de Blauwe Hand), Schakel, Spanker, Finnjol, OK jol, Scow Tempo en 
natuurlijk de Valken.
Bij Jachthaven Visser lag een groot veld Valken, o.a. de families Timmer, van Geen-
huizen, Resink, Hornstra, Hartmann, Timmenga en Luijt. Op mijn 15e maakte ik 
daar de eerste wedstrijd-starts in onze Valk. Mijn vader had al snel gezien dat hij 
daar niets voor voelde en vond het prima dat ik ging wedstrijdzeilen in zijn boot, 
ondanks dat ik pas 15 was.
In 1975 en 1976 won ik op de Beulaker mijn eerste prijsjes. In de zomer van 1975 
werd het Nederlands Kampioenschap Valk gehouden, maar liefst ca. 80 deelnemen-
de Valken en hun moederschepen lagen bij Jachthaven Visser, op de wal een zee 
van tenten, ik zal het nooit vergeten.
Het hele evenement woei het vreselijk hard. Er werd door de deelnemers druk ge-
zocht naar een „3e man”. Een Valk mag namelijk zowel met 2 als met 3 man ge-
zeild worden. Weinigen hadden een 3e man meegenomen dus was men afhankelijk 
van „loslopend vee”. Zo werd ik ook geronseld, ik had het geluk terecht te komen 
aan boord van Valkencrack Albert Wester in een splinternieuwe Valk. Het was heel 
enerverend om aan boord van een van de toppers mee te zeilen. Windkracht 6-7 en 
met spinnaker in stuivende plane op de volgende  boei af in een groot veld Valken 
gaf een enorme kick. Bart Kraan werd toen 
voor de zesde maal Valkenkampioen.
Het gaf mij het zetje om het volgende jaar zelf 
ook mee te doen met het NK.
Twee zeilvrienden van de jachthaven gingen 
mee als bemanning, ze zeilden Spanker en 
Schakel en hadden al flink veel wedstrijderva-
ring, vooral fokkenist Jan Immink. Wij wonnen 
op het NK meteen de  wisselbeker van de B-
groep en waren natuurlijk apetrots.
Het was het begin van jarenlang wedstrijd-
zeilen in de Valk, zo’n 15 jaar duurde dat. In 
1986 werd echter onze caravan verkocht en 



 

 

 

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. 
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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
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verhuisde de Valk naar de Braassem. Daarna kwam ik niet meer op de Beulaker. In 
1990 werd ook onze Valk verkocht. Ik woonde al geruime tijd in Amsterdam, was 
30 geworden, het vinden van bemanning werd steeds lastiger en mijn gezinsuitbrei-
ding was op komst.
Tien jaar later, in 2000 kocht ik toch weer een Valk…
Tegenwoordig ligt die Valk heerlijk beschut en droog in een schiphuis bij Grou. Nau-
welijks onderhoud nodig en een mooi vaargebied.
Mijn vader’s aanschaf van die eerste Valk is achteraf een cruciale beslissing ge-
weest, het heeft ervoor gezorgd dat ik nogal altijd aan de zeilerij en de Valk ver-
knocht ben en voor de rest van m’n leven zal blijven. 

In Grou liggen minstens  100 houten Valken in diverse schiphuizen en heb ik in 
2011 de Valkenkring Grou opgericht met als doel de Valk „van de balk” te krijgen.
Sinds 2011 organiseer ik daar jaarlijks de „Princenhoftocht” voor houten Valken. In 
2011 hadden we 50 deelnemende Valken! Zie www.valkenkringgrou.nl, onze eigen 
website.

Met mijn vader vaar ik sinds 2013 weer 
samen in een Valk. Sinds kort ben ik de 
gelukkige eigenaar van een gerestaureer-
de Bruynzeel Kajuitvalk, dat is een spe-
ciaal gebouwde toeruitvoering uit 1941 
met langsscheepse zitbanken en 2 vaste 
kooien onder het kajuitje. Mijn vader is 
bijna 86 maar beleeft opnieuw het plezier 
aan het samen zeilen in de Valk.
De Valk is wat ons betreft nog steeds „het 
jacht waarop u wacht”.

In 2014 bestaat de Valkenklasse 75 jaar en wordt het NK Valk gehouden op het 
Beulaker Wiede wederom bij Beulake Haven. Vanwege het 75 jarig jubileum ver-
wachten wij extra meer deelnemende schepen, normaliter ca. 40, in 2014 wellicht 
50 of meer. De organisatie is in handen van de Z.V. Belterwiede. Als (tijdelijk) Com-
missaris Noord van de Valkenklasse Organisatie ben ik daar ook bij betrokken en 
tevens zal ik aan het NK als bemanning deelnemen. Van harte hoop ik dat u naar 
onze wedstrijden op de Beulaker komt kijken. Wilt u eens meevaren op een wed-
strijdvalk? Stuur dan een mailtje aan commissarisnoord@valkenklasse.nl 
Het is al weer een tijd geleden dat de Valken hun NK op de Beulaker zeilden, dus 
het wordt hoog tijd dat we weer terug komen, de laatste keer was in 1998 waarvan 
hier enkele foto’s.

Ik verheug mij nu al op het weerzien met de Beulaker in 2014 en groet de leden 
van de Z.V. Belterwiede.

Gert-Jan de Roo
Commissaris Noord - Valkenklasse

Nederlands Kampioenschap Valkenklasse
29-31 augustus 2014
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Een terugblik op afgelopen jaar 
en een vooruitblik op de toekomst.

Hoewel de meesten van jullie 
mij niet zullen kennen, hebben 
jullie misschien al wel van mij 
gehoord en/of gelezen op de 
website over mijn droom. 
Ik heb dit jaar veel kun-
nen varen in een (geleende) 
Skud18 (met dank aan 
Spanje). Met een 4e plaats 
(opgeschoond klassement) op 
het EK en een 5e plaats op het 
WK als resultaat. Geen slecht 
resultaat voor ons debuut jaar, 
al zeg ik het zelf. 

Het WK was voor het Nederlands paralympisch zeilen sowieso een geslaagd evene-
ment. Naast onze 5e plaats, een 1e en een 5e plaats in de 2.4 mR en een 2e plaats 
in de Sonar. Hierdoor wonnen we op het WK ook de Nations cup, als het beste pres-
terend land op het WK.
Voor het harde werken van afgelopen seizoen worden we beloond en gaan we deel 
uitmaken van de kernploeg van het Watersportverbond.
Momenteel zijn er 2 boten in bestelling die in feb. 2014 worden geleverd. Dit bete-
kent dat we nu in onze eigen boot, met sparringpartners, kunnen gaat werken en 
zo dus nog meer progressie kunnen maken. 
Op dit moment zijn we alweer volop in voorbereiding op het volgende seizoen. Deze 
voorbereiding bestaat (helaas) niet alleen uit het zeilen en de theorie, maar ook 
opzoek naar sponsoren, om een volwaardig programma te kunnen draaien. Met als 
doel om op de Paralympische Spelen 2016 om de medailles te strijden. 
Mocht je belangstelling hebben m.b.t. sponsoring of heb je ideeën hiervoor, laat het 
ons weten. Zo kunnen wij verder met onze campagne en het paralympisch zeilen 
(verder) op de kaart zetten.

Ben je geïnteresseerd en/of 
wil je meer informatie over het 
paralympisch zeilen, contact 
opnemen mag je natuurlijk 
altijd. Uiteraard zijn wij ook te 
volgen op internet.

Mijn eigen team (Skud18NED) 
is te volgen op www.skud.nl en 
de gehele paralympische ploeg 
is te volgen op www.nlpz.nl.

Sportieve groet,
Jan-Rein van Esseveld
jrvanesseveld@kpnmail.nl



 Paviljoen
 Aan ‘t Wiede
 Gelegen aan het Belterwiede.
 Ideaal oord voor zwemmen en zonnebaden.
 Verhuur van:   - zeilboten en fluisterboten

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

       Café exploitant Fam. Eilander

       Jachthaven - Camping - Botenverhuur
       exploitant H.A. Doze

Kopje koffie, heerlijke lunch of à la carte diner.
Ook voor feesten, high-tea's, 
vergaderingen en arrangementen.

– GRANDCAFE –

DE BURGEMEESTER
Kerkstraat 26 –  8064 DP Zwartsluis – Reserveren? 038 - 850 9635
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SAIL Giethoorn 2014
Wellicht heeft u al het een en ander gehoord over SAIL Giethoorn 2014. 
Jullie voorzitter Karel heeft als mede mee-denker bij ons komende Sail Giethoorn-
evenement, mij gevraagd een korte samenvatting te geven van wat er gaat gebeu-
ren.

Tijdens Sail kunnen deelnemers en bezoekers gedurende vier dagen (van 12 t/m 
15 juni 2014) genieten van vele historische platbodems en authentieke schepen 
in de prachtige waterrijke omgeving van Giethoorn. Tijdens het evenement zorgen 
chef-koks Jonnie Boer (De Librije ***), Martin Kruithof (De Lindenhof **) en Jarno 
Eggen (De Groene Lantaarn *) voor de culinaire aankleding voor, zowel deelnemers 
als bezoekers. Op onze website www.sailgiethoorn.nl kunt u het programma vinden, 
alsmede de lijst van deelnemende schepen. Hier alvast een update: 

Op donderdag kunnen deelnemers afmeren bij het evenemententerrein Bode-
laeke, waar overdag allerlei activiteiten plaatsvinden. Vrijdag komen van meerdere 
omliggende plaatsen alle deelnemende schepen in konvooi naar Giethoorn. Op het 
Bovenwijde zal om 14.00 uur zal er een uitdagende, ludieke punterstrijd losbarsten. 
We eindigen op het Bodelaeke-terrein waar 's avonds een schippersmaaltijd wordt 
geserveerd door onze topkoks voor Euro 200,--. p.p.! 
Op zaterdag wordt er het in heel Giethoorn en Wanneperveen het overbekende 
NK-Punterzeilen voor de GH-klasse (met fok) op het Beulakerwijde of Belterwijde 
(of beide zoals vorig seizoen) gevaren. We hebben jullie zeilvereniging ZVB weer 
bereid gevonden, om dit evenement te ondersteunen met raad en daad. De pun-
ters zullen, indien het weer het toelaat, in 3 wedstrijden varen en worden vanaf het 
water gestart door de ervaren wedstrijdofficials van de ZVB. Tevens gaat de ZVB de 
gehele Sail-vloot in de verschillende klasses als b.v. tjotters, friese jachten, boeiers, 
schouwen, bollen, aken en tjalken starten. Het belooft een geweldig spektakel te 
worden met een veelheid aan historische schepen. 

Vervolgens zal er op zondag een prachtige vlootschouw afgenomen worden, met 
daarna het admiraalzeilen op het Beulakerwijde of het Belterwijde, afhankelijk van 
de weersgesteldheid. Een veelheid aan schepen zullen daarbij in verschillende linies 
manouvreren langs het admiraalschip om een groet uit te brengen door middel van 
het strijken van de fok; een lust voor het oog! Daarna volgt de prijsuitreiking en 
gaan de chef-koks opnieuw de keuken in om voor u het ’Sail away’ diner te verzor-
gen. 
Naast bovengenoemde activiteiten zal er gedurende het evenement voor de niet-
wedstrijdzeilers optioneel een toertocht gehouden worden.
Tevens kunt u op het Sailterrein genieten van diverse watersportdemonstraties en 
muziek.

Wij denken iedereen hiermee een gevarieerd en verrassend programma te bieden 
en zou u mee willen doen met uw platbodem of klassieke schip vergeet dan niet zo 
spoedig mogelijk in te schrijven op onze site www.sailgiethoorn.nl.

Namens de Sail-organisatie, Cor Maat, 
voorzitter Zeilvereniging 't Wiede - punter GH 31 cjmaat@gmail.com



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
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NIEUW in 2014
Wedstrijdtrainingen Splash/Flash/Laser

Altijd al de kneepjes van het wedstrijdzeilen willen leren? 
Nieuw dit jaar zijn wedstrijdtrainingen voor Splash/Flash/Laser-zeilers, voor jeugd 
én volwassenen!
Deze trainingen worden verzorgd door ervaren wedstrijdzeilers die zowel de Splash/
Flash als de Laser goed kennen en tevens ervaring hebben met het geven van 
training. 
 
Bij iedere training zullen andere accenten worden gelegd. Uiteraard wordt daarbij 
zoveel mogelijk ingespeeld op de behoeften van de deelnemers. Deelname aan alle 
drie de trainingen wordt aanbevolen, maar deelname aan één (of twee) trainingen 
is ook mogelijk.

Wanneer?
Op zaterdag 5, 12 en 19 april van 10.00 tot (omstreeks) 16.00 uur, 

Kosten?
De kosten zijn € 15,00 per training.

Opgeven?
Voor 15 maart via de ZVB website of via training@zvbelterwiede.nl
Bij opgave per mail s.v.p. aangeven welke zaterdagen u aanwezig bent.

Bent u van plan om mee te doen aan de clubwedstrijden in de Splash/Flash of Laser 
en wilt u graag voorin meezeilen? Geef u dan op voor deze trainingen!

Voor de optimistzeilers worden, net als in voorgaande jaren, ook wedstrijdtrai-
ningen georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden op dezelfde data als de CWO-trai-
ningen. Zie ook het artikel: Informatie Jeugdzeiltrainingen 2014.  

Tineke van der Wal-Zoer
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Kom gezellig leren zeilen bij ZV Belterwiede!
Kinderen tussen 8 en 13 jaar kunnen bij Zeilvereniging Belterwiede CWO zeiltrai-
ning volgen in een Optimist. Jeugd tussen 13 en 18 jaar krijgen zeiltraining in een 
Splash. Beide zijn lichte één persoons zeilboten met één zeil. Alle zeilers hebben 
een eigen boot. De zeilvereniging heeft niet de beschikking over verenigingszeil-
bootjes. 
De kinderen zitten bijna altijd alleen in de boot, best spannend als je dat voor het 
eerst doet. Een CWO instructeur van de vereniging is altijd in de buurt en geeft les 
vanuit een volgboot of een vlot. Door wedstrijdjes en spelletjes op het water wor-
den de meeste kinderen snel behendige zeilers. Een gedeelte van de les wordt op 
het droge gegeven. Sommige dingen kunnen nu eenmaal beter aan de wal worden 
geleerd, zoals het leggen van stevige knopen en de regels op het water (BPR).
De zeilvereniging en de trainers maken graag gebruik van ondersteuning door 
ouders. Denk hierbij aan een helpende hand tijdens de trainingen aan boord van 
de volgboot, op het vlot of aan de wal. Een opleiding tot (assistent) CWO trainer 
behoort ook tot de mogelijkheden. Laat u informeren over de mogelijkheden om 
actief betrokken te zijn bij de zeiltraining.

Er worden bij de zeilvereniging diploma’s op drie niveaus afgegeven: beginners 
jeugdzeilen I (Optimist)/ Zwaarboot éénmans I (Splash), jeugdzeilen II (Optimist)/ 
Zwaarboot éénmans II (Splash) en gevorderden jeugdzeilen III (Optimist)/ Zwaar-
boot éénmans III (Splash).

Jeugdzeilen éénmans I (Optimist) / Zwaardboot éénmans I (Splash)
Deze training is bedoeld voor kinderen/jeugd die nog nooit of bijna nooit gezeild 
hebben. Tijdens de trainingen worden de beginselen van het zeilen bijgebracht. 
Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het 
sturen, de bediening van de zeilen en de basis manoeuvres. Daarbij aangevuld met 
bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles 
onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en 
met windkracht 3 Beaufort.

Jeugdzeilen éénmans II (Optimist) / Zwaardboot éénmans II (Splash)
Kinderen/jeugd die deze training willen volgen worden verondersteld de begin-
selen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I/ Zwaardboot éénmans I, 
te beheersen of overstappen van de Optimist naar de Splash. Het diploma omvat 
naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, 
aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder 
redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort. 
De meeste deelnemers maken kennis met het wedstrijdzeilen (clubwedstrijden/
Combi Noord C).

Jeugdzeilen éénmans III/ Zwaardboot éénmans III (Splash)
Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen 
aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de begin-
selen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, 
tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. 
Wij verwachten van de zeilers dat zij zo veel mogelijk deelnemen aan de clubwed-
strijden en/of de Combi Noord C/B. Dit is geen verplichting. Om het diploma te kun-
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nen behalen is “mijlen maken” erg belangrijk en zeilwedstrijden zijn hiervoor zeer 
geschikt.

Vorderingenstaat en diploma
Voor de diploma’s moeten de zeilers zowel de praktijk als de theorie, waaronder de 
vaarregels, voldoende kennen. Van de vorderingen maken de instructeurs aante-
kening in een vorderingenstaat. Als aan het eind van het trainingsprogramma de 
persoonlijke vorderingenstaat volledig is afgetekend, krijgen de zeilers een erkend 
CWO diploma. Met deze officiële documenten kunt u overal in Nederland een zeil-
boot huren of een training op een hoger niveau volgen. 

CWO
Zeilvereniging Belterwiede is aangesloten bij het CWO (Commissie Watersport 
Opleidingen). Deze organisatie staat garant voor kwaliteit en uniformiteit van de 
zeilopleidingen in Nederland. Voor een CWO zeildiploma gelden dan ook stan-
daardeisen. Dus: of u nu een CWO-diploma behaalt in bij de zeilvereniging of 
ergens anders, het diploma is overal gelijk.
De zeilvereniging Belterwiede verzorgt zelf opleidingen tot zeilinstructeur/-trice. 
Deze voldoen volledig aan de CWO-eisen. 
Meer informatie over CWO kunt u vinden op http://www.cwo.nl/

Wedstrijdzeilen
Voor de zeilers die het gehele CWO programma doorlopen hebben is wedstijdzeilen 
in clubverband, in de regio of zelfs (inter)nationaal vaak het logische vervolg. De 
wedstrijden (m.u.v. clubwedstrijden) en wedstrijdtrainingen worden in regionaal/
nationaal verband verzorgd. Meer informatie over de regionale wedstrijden en wed-
strijdtrainingen kunt u vinden op http://www.jeugdwedstrijdzeilen.nl/  

Watersport Verbond
Zeilvereniging Belterwiede is erkend door het Watersport Verbond. Die erkenning 
garandeert onder meer, dat u les krijgt van bekwame instructeurs. Daarbij wor-
den extra hoge eisen gesteld aan veiligheid. Ook richt de kwaliteitscontrole van het 
Watersport Verbond zich op de accommodatie. 

http://www.cwo.nl/
http://www.jeugdwedstrijdzeilen.nl/
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Assistent bij de jeugdzeiltrainingen
Mijn naam is Vincent en ik ben inmiddels al een paar jaar vrij-
williger voor Zeilvereniging Belterwiede. Normaal hielp ik alleen 
als rescue mee bij de wedstrijden, maar ik was gevraagd om, 
samen met mijn broer Marcel en Jan van Esseveld, dit jaar mee 
te helpen als assistent bij de jeugdzeiltrainingen. Voor de trai-
ners is het namelijk erg handig om een extra paar handen aan 
boord te hebben, zodat zij zich meer op het trainen kunnen 
richten. Het leek mij wel leuk om te proberen en heb dus het 
afgelopen jaar naast de wedstrijden, ook geholpen als assistent 
bij de trainingen.

In het begin was het natuurlijk even wennen, omdat sommige 
dingen bij de trainingen wat anders gaan dan bij de wedstrij-
den. Bijvoorbeeld dat er behalve de twee ribs en de boeienboot, 
ook nog een kleine oranje boot wordt gebruikt. Ook gebruiken 
de trainers kleinere boeien, omdat de banen en de afstanden tussen de boeien klei-
ner zijn. Het was erg leuk om te helpen en ook vooral om te zien hoe de kinderen 
steeds een beetje meer leerden.

Tijdens de trainingen heb ik zelf ook veel geleerd, je bent immers bij de uitleg en je 
zit bij de trainer in de boot. Doordat ik al die dingen leerde ben ik zelf dit jaar ook 
begonnen met zeilen waardoor ik weer nieuwe ervaringen opdeed. De eerste mid-
dag in de zeilboot ben ik gelijk omgeslagen, zodat ik ook gelijk wist hoe dat voelde. 
Na het omslaan merk je dat het heel makkelijk is om je boot weer overeind te krij-
gen en je zo weer verder zeilt. Daarna voelde het zeilen een stuk veiliger, waardoor 
ik ook met wat hardere wind het water op ging. (En toen weer omsloeg..)

Het assistent zijn was voor mij het afgelopen jaar dus erg leuk en ook vooral leer-
zaam, daarom zal ik er het volgende jaar ook weer bij zijn als assistent!

Vincent Scholing
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Iemand leren zeilen is heel wat anders dan zelf leren 
zeilen. Om goed les te kunnen geven moeten instruc-
teurs goed opgeleid worden. 

De ZVB is aangesloten bij de CWO, Stichting Com-
missie Watersport Opleidingen, dit is een samenwer-
kingsverband van de ANWB, het Watersportverbond 
en de HISWA. Deze stichting stelt zich tot doel een 
uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaroplei-
dingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er 
diploma’s voor watersporters (binnen de ZVB voor 
Jeugdzeilen en Zwaardbootzeilen) en opleidingen en 
diploma’s voor instructeurs. Omdat wij als ZVB aan-
gesloten zijn bij de CWO mogen wij CWO-diploma’s 
uitschrijven, en is het diploma wat bij ons behaald 
wordt landelijk erkend. Deze CWO-diploma’s mogen 
alleen uitgeschreven worden door gecertificeerde 
instructeurs. 

Om gecertificeerd instructeur te worden moet elke trainer het hoogst haalbare 
eigenvaardigheidsexamen behalen (voor Jeugdzeilen en Zwaardbootzeilen EV 
CWO-IV) en een pittig didactisch programma afronden. 
In de opleiding word veel aandacht besteed aan veiligheid, didactiek, omgangsvor-
men en het zelfkritisch zijn. De CWO kent de volgende instructeur niveaus: Instruc-
teur 2, Instructeur 3, Instructeur 4, Instructeur 4* en Opleider. 

Samen met je leercoach ga je aan de slag om de benodigde competenties te ver-
werven. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo, zal het 
traject bij de één wat korter en bij de ander wat langer duren. Zodra je leercoach 
van mening is dat je de benodigde competenties voldoende beheerst, zal er een 
Proeve van Bekwaamheid (PvB) afgenomen worden. Als je met goed gevolg de 
PvB’s hebt doorlopen vraagt de ZI4* je Zi-2/3/4-pas aan en wordt je officieel gere-
gistreerd als instructeur. 

Instructeur 2 (Zi2) is een erkenning die stelt dat een instructeur voldoende eigen 
vaardigheid en basale lesgeefvaardigheden bezit om veilige lesgeefsituaties te creë-
ren, het niveau van cursisten in te schatten en activiteiten te begeleiden. Een gedi-
plomeerd Zi2 mag tot en met CWO-II niveau lesgeven onder de supervisie van een 
Zi3, Zi4, ZI4* of Opleider, maar nog geen diploma’s uitschrijven. 

Instructeur 3 (Zi3) is een erkenning die stelt dat een instructeur in staat is het 
niveau van cursisten goed te beoordelen en op een veilige, zelfstandige en didac-
tisch verantwoorde manier een leuke lesdag kan verzorgen tot en met CWO-III. 
Tevens is een Zi3 in staat zichzelf verder te ontwikkelen en heeft voldoende kennis 
van de gestelde CWO-eisen voor de CWO-diploma’s. 

Instructeur 4 (Zi4) is een erkenning die stelt dat een instructeur in staat is les te 
geven aan gevorderde cursisten en mag theorie-, eigenvaardigheidsexamens en 

Instructeuropleiding CWO
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PvB niveau 2 afnemen. In alle tot nu toe beheerste zeil- en lesgeefvaardigheden 
wordt verdieping aangebracht en je gaat nu ook als leercoach nieuwe instructeurs 
begeleiden tijdens hun leertraject. 

ZI4* of een opleider is iemand die zorg draagt voor het geheel van de opleiding van 
cursisten en instructeurs binnen de vereniging en die eindverantwoordelijk is voor 
de kwaliteit van de opleiding. Dit betekend dat de ZI4* of opleider competent is om 
opleidingen voor Zi3 en Zi4 te ontwikkelen, te organiseren en de verantwoordelijk-
heid daarvoor te dragen. Tevens neemt de ZI4* de eigenvaardigheidsexamens af.

De vereniging en trainersploeg is erg trots dat we sinds 2012 de gehele instruc-
teurs opleiding binnen de ZVB kunnen aanbieden. Alle bovengenoemde niveaus 
hebben wij ‘in huis’. We zijn hiermee een van de weinige verenigingen die dit intern 
kunnen bieden. De trainersploeg heeft afgelopen jaar in gezamenlijkheid en indivi-
dueel behoorlijke verdiepende slagen gemaakt die wij voor 2014 met enthousiasme 
willen voortzetten. 

Wij werken er met elkaar hard aan om onze zeilopleidingen verder te verbeteren. 
Uw suggesties zijn daardoor altijd welkom. ‘De jeugd heeft de toekomst’ en daar 
willen wij graag met elkaar een steentje aan bijdragen. 

Aanmelden als vrijwilliger ??

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor onze club, neem dan contact op en laat 
weten voor welke taken/evenementen u beschikbaar bent. Ook wedstrijdzeilers 
nodigen wij graag uit om eens een of meerdere dagen mee te draaien bij een eve-
nement 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).
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Informatie Jeugdzeiltrainingen 2014
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) 

18, 25 mei, 1, 15 juni, 6 juli, 24 augustus, 7 en 21 september
Splash 
- Beginners, vervolg en gevorderden  

18, 25 mei, 1, 15 juni, 6 juli, 24 augustus, 7 en 21 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 € 70,00 voor de lessen, exclusief € 35,00 contributie (Indien men nog 
niet lid is van de zeilvereniging wordt men verzocht eveneens een aanmeldingsfor-
mulier voor lidmaatschap in te vullen).

De wedstrijdgroep Optimist traint op dezelfde data als de CWO-trainingen van 
13.00 – 15.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 75,00, exclusief € 35,00 contri-
butie. Het is mogelijk om bijvoorbeeld in de ochtend CWO3 training te krijgen en 
s ’middags mee te doen met de wedstrijdtraining. 

Voor zeilers in de Splash is er naast de CWO-trainingen ook mogelijkheid om een 
wedstrijdtraining te volgen en wel op 5, 12 en 19 april van 10.00 – 16.00 uur. Deze 
training staat ook open voor volwassenen met een Splash/Flash of Laser. De kos-
ten bedragen € 15,00 per zaterdag. Zie ook het artikel Wedstrijdtrainingen Splash/
Flash/Laser.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.zvbelterwiede.nl, of neem contact op met Ileine Evers, 
Telefoon: 06-41274749 of e-mail:jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl
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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

 
   Galgenkampsweg 9 – 7942 HD Meppel – Tel: 0522-251332
   e-mail: info@esmeppel.nl – internet: www.esmeppel.nl

Altijd al willen leren zeilen?

Privé zeilles voor volwassenen

Leer in een ontspannen sfeer
de basis van het zeilen en het
op- en aftuigen van een zeilboot

Zeil-Scholing  –  06-18465319
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Hoi, 
 
Wij zijn Lianne en Laura allebei 9 jaar en 
zusjes, we zijn een tweeling!! En in 2013 
begonnen bij de zeilvereniging 
Belterwiede. Ik, Lianne vind het superleuk 
en ook om aan de wedstrijden mee te doen.  
En ik, Laura vind het leuk als het wat 
harder waait. We hebben erg veel geleerd 
en kunnen nu zelf onze boot op en aftuigen 
en rondjes varen.  Wij varen volgend jaar 
weer mee!! 

              
Doeiiii 
 
Lianne & Laura 
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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. 
31 mei/1 juni: combi Leekstermeer (alleen voor C-zeilers)
14/15 juni: combi Grootwater (voor A & B’s)
21/22 juni: combi Belterwiede
28/29 juni: combi Langweer
23/24 augustus: combi Zuidlaardermeer

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 deelnemen. 
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 noodzakelijk. 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.jeugdwedstrijdzeilen.nl

Voor de organisatie van de Combi op 21/22 juni kunnen wij altijd hulp gebruiken. Dit kan 
door vrijwilliger te zijn op het wedstrijdschip of bij de rescue (indien u in het bezit bent van 
eigen boot, is dat een prettige bijkomstigheid, aangezien we veel rescue moeten hebben 
gezien de vele deelnemers aan de wedstrijd). Ook kunt u uw hulp aanbieden in de vorm 
van sponsoring.

Wedstrijdzeilen & Combi’s: 
in 2014 op ons eigen meer!!!!



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
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Splash/Flash: German Open 2014
Splash/Flashzeilers schrijf je in voor 
het German Open op 14 & 15 juni 
2014  

Op 14 en 15 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 met elkaar vervoer voor de boten te regelen.  

Aanmelden kan bij Tineke van der Wal (training@zvbelterwiede.nl)



42

Wedstrijdkalender Optimist/Splash 2014

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

www.united4sailing.org
www.dutchyouthregatta.org
www.optimistclub.nl

Datum Activiteit Opmerkingen Locatie
13 april Clubwedstrijd optimist/splash Belterwiede
26-27 april United 4 optimist/splash Medemblik
17/18 mei United 4 optimist/splash Workum
31 mei/1 juni Combi opti C optimist Leekstermeer
29 mei t/m 1 juni Dutch Youth Regatta optimist/splash Workum
8 juni Clubwedstrijd optimist/splash Belterwiede
14/15 juni Combi B+A optimist/splash Grootwater
14/15 juni SKON splash
21/22 juni Combi Wanneperveen optimist/splash Belterwiede
28/29 juni Combi optimist/splash Langweer
12/13 juli Multiklasse evenement optimist/splash Beulaker Wiede
20 juli Summer Fun Races optimist/splash Belterwiede
18 t/m 25 juli Schildweek optimist/splash
19 t/m 26 juli WK Splash/EK Flash splash
2 t/m 7 augustus Sneekweek optimist/splash
10 augustus clubwedstrijd optimist/splash Belterwiede
23/24 augustus Combi optimist/splash Zuidlaardermeer
30/31 augustus SKON splash
6/7 september United 4 optimist/splash Workum
14 september Clubwedstrijd optimist/splash Belterwiede
14 september Landelijke combifinale optimist/splash
27/28 september United 4 optimist/splash Roompot
27/28 september Wiedebokaal optimist/splash Belterwiede
4/5 oktober SKON splash

Meer informatie over de diverse wedstrijden is te vinden op onderstaande sites:
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ZVB evenementen / activiteiten kalender

Datum Activiteit Locatie Opmerkingen
23 maart Algemene Ledenvergadering Paviljoen 

Aan 't Wiede
29 maart Kick-off vrijwilligers ARK
5 april Training wedstrijdgroep ZVB Belterwiede
12 april Training wedstrijdgroep ZVB Belterwiede
13 april 1e Clubwedstrijd Belterwiede 1e start 10.30 uur
19 april Training wedstrijdgroep ZVB Belterwiede
21 april CWO oudersinfodag +

kledingbeurs
Paviljoen 
Aan 't Wiede

aanvang 11.00 uur

11 mei 2e Clubwedstrijd Belterwiede 1e start 10.30 uur
18 mei CWO-Training 1 Belterwiede
25 mei CWO-Training 2 Belterwiede
1 juni CWO-training 3 Belterwiede
8 juni 3e Clubwedstrijd Belterwiede 1e start 10.30 uur
14 juni Sail Giethoorn Beulaker Wiede
15 juni CWO-training 4 Belterwiede
21-22 juni Combi Noord Belterwiede
6 juli CWO-training 5 Belterwiede
12-13 juli MKE 

(Multi-klassen evenement)
Beulaker Wiede

20 juli Summer Fun Races Belterwiede 1e start 10.30 uur
10 augustus 4e Clubwedstrijd Belterwiede 1e start 10.30 uur
24 augustus CWO-training 6 Belterwiede
29-31 augustus NK Valk Beulaker Wiede
7 september CWO-training 7 Belterwiede
13 september 65 jaar ZVB Belterwiede
14 september 5e Clubwedstrijd Belterwiede 1e start 10.30 uur
21 september CWO-training 8 Belterwiede
27-28 september Wiede Bokaal Belterwiede
4-5 oktober Biercup - O-jol evenement Belterwiede Inschrijven op   

www.o-jol.nl
Iedere woensdagavond vanaf 18.00 uur O-Jol training
Onder voorbehoud van wijzigingen

ZV Belterwiede, belangrijke data 2014

Wiede Bokaal
27-28 september 2014

Multi-klassen evenement
12-13 juli 2014



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?


