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Nieuwsflits ZVB, november 2021 
 
Vol goed moed op weg  
naar een mooi seizoen 2022 
 
  
 
Ook deze winter zitten we weer met de oplopende besmettingen door Covid-19 en de 
nieuwe variant OMICRON. We moeten maar zien hoe dit weer afloopt. Laten we ons 
hierdoor ontmoedigen? Zeker niet. Ergens in het voorjaar gaan we vast weer lekker het 
water op. Ik ga mee. Jij ook?  
 
Na de laatste wedstrijden (Wiede Bokaal en Biercup) is het binnen onze vereniging nog lang 
onrustig gebleven. De commissie Lessen en Trainingen en haar vrijwilligers evalueerden het 
seizoen en bogen zich over het aanbod in 2022.  
De O-jol vloot hield een gezellige en nuttig evaluatie en koos een nieuwe vlootvoogd. De 
vloot 16m2 is op zoek naar een vlootvoogd. Als iemand die belangrijk taak op zich wil 
nemen, meld je dan bij Jan de Haan op  jan.de.haan@signify.com . 
Daarnaast  is er veel contact geweest met verschillende klassenorganisaties en zijn we op 
visite geweest bij de nieuwe havenmeester van Beulaekerhaven. Niet onbelangrijk we 
hebben onze jaarvergadering gehouden.  
 
Zondagmiddag  24 oktober waren voor de jaarvergadering in Dorpshuis de Wanne bijna 30 
leden aanwezig. Naast de verplichte zaken als de jaarrekening 2020, werd er gesproken over 
de uitgevoerde activiteiten in het seizoen 2021 en de wensen voor het seizoen 2022. 
Speciaal werd de familie Harder in het zonnetje gezet. Deze familie zet zich al jaren lang in 
als opleider voor de CWO trainers voor de ZVB. Het CWO programma draait goed dankzij  
velen, maar in het bijzonder van Rolf en Petra. Zoon Stijn gaat nu het stokje wat overnemen 
en is daarvoor in training. Petra kreeg bloemen overhandigd voor de hele familie.   
 
 

 
 
 
 
 
 
De ZVBelterwiede ten voeten 
uit?  
 

Absolutely Fabulous!  

 
 
Foto: Meta Pijlman 
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Uitgebreid is stil gestaan bij de vele aanvragen voor wedstrijden waaronder de nodige 
Nationale Kampioenschappen in de seizoenen 2022 en 2023. Als we alles op onze kalender 
zouden plaatsen, bleef menig vrijwilliger spontaan overspannen thuis en was er 
onvoldoende ruimte voor de lessen en trainingen. Kortom er moest gekozen worden. Uit de 
discussie kwam na voren, dat we de kwaliteit van de wedstrijdorganisatie belangrijk vinden, 
maar dat plezier minstens even belangrijk is. Dat voor veel vrijwilligers een Kampioenschap 
de kers op de taart is. Verder kwamen er veel bruikbare suggesties aanbod, om de 
organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.  Zoals meer jongeren als voorbereiding op 
hun bestaan als wedstrijdzeiler bij de wedstrijd organisatie laten helpen. Afspreken dat de 
verschillende vloten elkaar helpen.  
 
Gewapend met dit alles heeft het Bestuur na goed overleg met de klassenorganisaties en de 
Stichting Jeugd Wedstrijd Zeilen een evenwichtige kalender weten samen te stellen. Zo vlak 
voor pakjes avond willen we jullie dit cadeautje al vast geven. Ik denk dat we mogen stellen 
dat iedereen in 2022 ruimschoots aan zijn trekken komt. De kalender tref je aan op pagina 3 
en onze website www.zvbelterwiede.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dat het loont om vrijwilliger te zijn bewijst het 
tekst op het kaartje. Lesgeven ook aan 
volwassenen is hartstikke leuk. Doe mee zou ik 
zeggen. 
 
 
 
Foto: Jan van Esseveld 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Houdt afstand maar niet van je naasten. Blijf gezond.  
 
 
Namens het Bestuur en alle commissies fijne feestdagen gewenst. 
 
 

http://www.zvbelterwiede.nl/
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Definitieve wedstrijdkalender 2022 
 
Datum      Type wedstrijd     Plaats 

 
10 april    Clubwedstrijd     Belterwiede 
8 mei      Clubwedstrijd     Belterwiede 
11 + 12 juni      Red Cup       Belterwiede 

   Klassenevenement Splash Red en Blue 
   Op de zondag gecombineerd met de  
   Clubwedstrijd 

18 + 19 juni    Combi Noord. Jeugdwedstrijden    Belterwiede 
   georganiseerd door Jeugdwedstrijdzeilen  
   Noord en de ZVB 

10 juli Clubwedstrijden     Belterwiede 
14 augustus    Clubwedstrijden 
2, 3 en 4  september     Nationaal Kampioenschap  Spanker, Efsix en  Beulakerwiede 
                                          mogelijk de Javelin 
11 september                 Clubwedstrijd     Belterwiede 
24 + 25 september        De Wiede Bokaal      Belterwiede 
                                          Klassenevenement 16m2. Andere klassen 

   kunnen inschrijven 
1 + 2 oktober                  De Biercup / Nationaal Kampioenschap Sprint Belterwiede 

   Klassenevenement Olympiajol  
 

 
Vooruitblik wedstrijdkalender 2023 
 
Hemelvaartweekend    Laser Master. Internationale wedstrijd voor de Lasers. 
18, 19, 20 en 21 mei 
2, 3 en 4 september      Nationaal Kampioenschap Olympiajol  
 
 
 

  
 

 
 

De Splash Red en Blue  werken 
een pittige training af. 
 
 
 
 
 
Foto: Jan van Esseveld     


