
 

Het seizoen zit er op, maar de rust is nog 
niet weer gekeerd.            

 
We zijn van het water af. Daarmee is de rust echter nog lang niet weer gekeerd. De 
voorbereidingen voor de Jaarvergadering houdt de commissies, de vlootvoogden en het 
bestuur volop bezig. Een aantal  jeugdzeilers doet mee aan de herfsttrainingen van 
Jeugdwedstrijdzeilen. De aanvragen voor wedstrijden in 20022 en 2023 komen binnen. Er is 
en was reuring genoeg zoals we in Oostelijk Nederland zo mooi zeggen  

Wiede Bokaal en Bier Cup  

Ook tijdens onze overbekende laatste twee evenementen van het jaar was het weer lekker 
druk. Voor de Wiede Bokaal hadden zich vooraf 35 bootjes ingeschreven. Heel opvallend 
waren ze zaterdag allemaal aanwezig. Super sportief.!                                                                                                     
Na een heerlijk zeilweekend vol gezelligheid, met twee terechte winnaars, kon de journalist 
ter plaatse een mooi artikel voor de Meppeler Courant en voor de Steenwijker Courant 
schrijven. Op de website www.zvbelterwiede.nl tref je de verschillende verslagen en de 
foto’s en het artikel aan.   

 
 
 
 
 
 
Een goede start is alles. 
Zeker als er 55 bootjes 
op het water zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het jubileumweekend voor de 25e Bier Cup was groots. Liefst 55 Olympia Jollen 
presenteerden zich op het water. Het organiserend  comité, met dank aan sponsoren,  
verwende de zeilers met een mooie polo als aandenken, een gezellige nazit met toespraken, 
een drankje en heerlijke vis en natuurlijk perfect georganiseerde wedstrijden. Heel 
opvallend… zondag waren er 5 meer dan dolgelukkige winnaars. Normale wijze is eremetaal 
voor die gasten iets heel  gewoons. Kees Buys Ballot had zich zelf meer dan  overtroffen. Hij 
had echt prachtige prijzen ontworpen, die aan menig wand in de woonkamer zullen hangen.   
Tussen haakjes, tijdens de wedstrijden werd duidelijk dat er een nieuw talent is opgestaan.  

http://www.zvbelterwiede.nl/


 
 
 
 
 
 
 
Hans Doze;  een 
nieuwe ster?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hans Doze zeilde zaterdag de sterren van de hemel. Vooral zijn 5e plaats in de eerste 
wedstijd was indrukwekkend. Absolutely Fabulous.  
 
Ook de Bier Cup leverde een uitgebreid verslag op in de Meppeler Courant en in de 
Steenwijker.  Op onze website tref je naast de mooie foto’s van Meta Pijlman, alle uitslagen 
aan en het artikel aan.  

De Jaarvergadering  

De commissies, de vlootvoogden en het bestuur zijn al tijden druk met de voorbereidingen 
voor de Jaarvergadering. Met z’n allen kijken we terug naar het afgelopen seizoen en kijken 
we vooruit naar het komende seizoen. Verder…… Hoe staan we er financieel voor?  Wat zijn 
de plannen?                                                                                                                 
 
Twee belangwekkende zaken die aan de orde komen, wil ik alvast verklappen.  De afgelopen 
weken hebben we zoveel aanvragen voor wedstrijden, waaronder nationale 
kampioenschappen, binnen gekregen, dat we daar samen serieus naar moeten kijken. Kunnen 
we zoveel wedstrijden aan en willen we dat?  Dat zal de vraag zijn... Kennelijk slagen we er in 
om goede wedstrijden in een gezellige sfeer op perfect water te organiseren.  
De waterplanten blijven ons natuurlijk bezig houden. We kennen allemaal het gefrunnik aan 
roer en zwaard. Hoe moet dat verder? Er is nieuws.  

Deze Jaarvergadering komt in plaats van de gebruikelijke Jaarvergadering in maart. Covid 19 
gooide toen roet in het eten. De Jaarvergadering is op zondag 24 oktober in het Buurthuis de 
Wanne, Dorpshuisstraat 2, 7946 AP Wanneperveen. Iedereen is per mail reeds 
geïnformeerd! We beginnen om 13.30 uur.  Iedereen komt toch?                                                                                                                                   
.  

Tot zondag. Blijf gezond. 

Namens de commissies, de vlootvoogden en het Bestuur  

Jan van Esseveld 


