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Het einde van het vaarseizoen 
nadert snel 
 
 
Het eind van het vaarseizoen nadert met rasse schreden. Toch volgen er nog drie hoogtepunten, namelijk 
de Wiede Bokaal , de Biercup en de jaarvergadering. De voorbereidingen zijn in volle gang en niet 
onbelangrijk,  lopen vlot. Iedereen heeft er zin in.  
 
De afgelopen weken  is er veel georganiseerd. Denk maar aan het zomerkamp aan het begin van de 
zomervakantie. Liefst twintig kinderen hebben er van genoten. Onze jeugdtrainers hadden alles perfect 
voor elkaar. Op de Beulakerwijde hebben we natuurlijk het Nationaal Kampioenschap van de Spankers, de 
Efsix en de Javelins achter de rug. De banen waren goed, de wind was goed, de stemming was goed. 
Kortom het was een top evenement. Jan-Rein heeft hierover een mooie pagina op de website verzorgd. 
Ook in de krant zijn er twee artikelen verschenen.  
Tussen de bedrijven door is er ook nog een rib vervangen. De oude was gewoonweg op. Jan Hagedoorn en 
Menno Mulder hebben er heel wat vrije uurtjes ingestoken. Wat bruikbaar was, is op de nieuwe rib 
overgeplaatst. Voor een sympathiek bedrag, hebben we er weer een prima rib erbij.  
Ook sympathiek is, dat we sinds kort als proef, bij de ZVB wedstrijden met een QR code kunnen betalen. 
Het lijkt een blijvertje te worden. Lekker vlot en gemakkelijk.  
   

 
 
 Meta 
Pijlman heeft een 
prachtige 
fotoreportage 
gemaakt van het 
kampioenschap  
 
 
 

Het komend weekend 24 en 25 september is de Wiede Bokaal. Bij 16m2 verschijnen alle toppers op het 
water. De Friese zeilers slaan zelfs de Najaarswedstrijden in Sneek over. Het lobby werk van o.a. Jan de 
Haan betaalt zich uit. We verwachten minstens twintig 16m2.  
De inschrijving voor de Splash Red verloopt super goed. Ook dit jaar nemen weer een aantal Duitse zeilers 
de moeite, om bij ons te komen zeilen. We verwachten zo’n 15-tal zeilers. Daarmee heeft de Wiede Bokaal 
het grootste veld van de Splash Red zeilers op het Nederlandse water. Jammer genoeg is het niet gelukt 
om de O-jollen het water op te krijgen.  
 
Een deel van de O-jollers doet natuurlijk mee aan onze Biercup op 1 en 2 oktober. Dit jaar is de Biercup 
een heus Nationaal Kampioenschap in de vorm van Sprintwedstrijden. Zaterdag worden er 8 wedstrijden 
gevaren. Zondag volgen er nog 9 wedstrijden. De winnaar krijgt de blauwe wimpel omgehangen. Ik schat 
in, dat veel zeilers een paar dagen nodig zullen hebben om weer een beetje bij bloed te komen. Ik 
verwacht dat er zo’n 50 zeilers mee zullen doen.  
 



Dan resten ons nog twee zaken. De jaarvergadering staat voor zondag 23 oktober gepland. We beginnen 
om 13.30 uur. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zitten we in De Wanne. Vorig jaar waren meer dan 30 
leden aanwezig. Samen is er toen enthousiast teruggeblikt op het seizoen. En niet onbelangrijk, vooruit 
geblikt op het komende seizoen. Daarbij hebben we het financieel jaarverslag vastgesteld. Ik hoop dat we 
weer met zo velen zullen zijn.  
 

Tot slot. Beste Rabo rekeninghouders doe alsjeblieft mee aan de Rabo ClubSupport actie. Dat is 
goed voor onze club. Het kan zomaar een paar honderd euro opleveren. Je vindt ons bij de regio 
IJsselland onder de naam Zeilvereniging Belterwiede. Je moet inderdaad het hele alfabet af naar 
de Z. Link naar het stemmen! >>>> https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen  
   
 
 

                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Zoals altijd krijgen we alle steun van het team van de camping en                 
jachthaven Aan ’t Wiede.  
 

                                 
 
 
 
 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen

