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Van de voorzitter

Beste leden,

Toch nog een vorstperiode meegemaakt deze winter, met de harde wind was het bitterkoud. Het is
altijd spannend of de boot voldoende winterklaar is. Als de boot in het water blijft liggen is er altijd
nog de mogelijkheid om op het laatste moment toch nog antivries in de motor te draaien. Op de wal is
dit moeilijker als u dat nog niet gedaan heeft. Gebruik wel milieuvriendelijke antivries natuurlijk, deze
is wel duurder maar beter voor de natuur waar wij deze zomer weer van willen genieten. Ik heb af en
toe even aan boord gekeken maar in het motorcompartiment heeft het nauwelijks gevroren.

De donderdagploeg is weer druk met het vervangen van steigers samen met de aannemer. Het zijn
inderdaad steigers want vanwege de slechte staat van de steigers is besloten om dit jaar twee steigers
te vervangen. Hiermee lopen we voor op het Meerjarig onderhoudsplan (en ook op ons budget). Op de
foto site van onze WEBsite zijn foto’s van de werkzaamheden te zien Donderdagploeg aan het werk.
Ook de winterse omstandigheden hebben voor mooie plaatjes gezorgd. Vooral de boten aan de voorkant
van de haven hadden ijsafzetting door de straffe wind uit het Oosten, die golfjes in de haven joeg. Zie
ook de foto’s op de WEBsite Wintertaferelen op de haven.
We hebben de afgelopen tijd contact gehad met de KNWV over een informatiemiddag op een zondag,
dit valt door de drukke agenda van de KNWV bestuursleden niet te organiseren. Alleen een
doordeweekse dag was een optie maar het CJO bestuur heeft gemeend dat we hierdoor niet de brede
discussie kunnen voeren die voor dit onderwerp nodig is. We geven de KNWV de mogelijkheid om een
artikel in de nieuwsbrief te plaatsen.
Wat veiligheid op de haven betreft heeft het CJO bestuur het besluit genomen om extra
camerabewaking op de haven te laten installeren. We bestrijken nu nog niet de hele haven maar
hebben nu beter zicht op een groot deel van de haven. We menen dat we met de genomen maatregelen
beter in staat zijn om diefstal te ontmoedigen en de kans te vergroten om achteraf dieven op te sporen.
Ondertussen is het alweer de tweede week van maart, de temperaturen stijgen weer en het kranen
gaat binnenkort weer beginnen, er wordt alweer gesproken over de openingstocht en -wedstrijden. Het
is weer tijd voor het plaatsen de advertentie voor het werven van een zomerhavenmeester. De tijd gaat
hard.
O ja, de facturen voor de liggelden zijn weer verstuurd door
de havenmeester, denkt u eraan om op tijd te betalen?
Groeten, Wim Goedhart
Voorzitter Coöperatieve Jachthaven Oranjeplaat
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Barmedewerker m/v

Ben je op zoek naar een baantje tijdens de zomermaanden? Of ken je iemand die
ook van boten en havens houdt, en graag iets bijverdient tijdens de zomervakantie?

Zo ja, dan is barmedewerker in Jachthaven Oranjeplaat de geknipte job!

Wat wordt er van een barmedewerker verwacht?
Hij of zij doet bardiensten in ons clubhuis.
Hij of zij kan zelfstandig werken.
Hij of zij werkt elke dag*) van 15:00 tot 21:00 *).
Hij of zij ontvangt een passend loon.
*) bespreekbaar

Voor meer informatie en/of om te kandideren: stuur een mailtje naar de
penningmeester van de WSVA.
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Van de Havencommissie..

De laatste sneeuwresten verdwijnen uit de haven en de temperaturen laten het eindelijk weer toe om het laatste
schilderwerk te doen en de puntjes op de i te zetten.
Over een paar weken is het weer zover en gaan de eerste schepen weer het water in.
De havencommissie heeft deze winter ook niet stilgezeten zoals u wellicht gezien heeft aan de E en F steigers.
De loopdekken zijn hier vernieuwd en de laatste
hand word gelegd aan de elektra kasten en water
voorziening zodat de ligplaatshouders straks weer
comfortabel in hun box aan kunnen meren.
Voor de diehards onder u hebben we het voor
volgende winters nog comfortabeler gemaakt nu
we ook een winter water tap punt hebben
gemaakt bij het clubhuis. Hier kunt u tijdens de
winter aanmeren en, met eigen slangen
weliswaar, water tappen. De kraan is een speciale
vorstvrije kraan die zichzelf aftapt. Lees daarom
goed het kaartje wat er bij hangt om schade aan
de kraan te voorkomen..
Het is inmiddels weer tijd om de haven zomer
klaar te maken en de donderdag ploeg is flink zijn best aan het doen om alles weer op en top te krijgen voor het
nieuwe seizoen.
Ondertussen zijn we ook de camera bewaking aan het uitbreiden op de haven en starten we volgend jaar een proef
met live toezicht tijdens de donkere uren.
Hopelijk is de afgelopen late vorstperiode een voorbode van een prachtig zomerseizoen.
Succes met de laatste loodjes. Het is bijna weer zover!
Op een mooi 2018!
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zondag 11 mrt

Winterhap biefstuk met stroganoffsaus à € 7,-. Vanaf 18:00!

Zondag 18 mrt

Ride4Kids van 11.00—ca 15.00 u
De WSVA stelt het clubhuis beschikbaar aan deze organisatie voor
een toerfietstocht tbv het goede doel.
Voor meer informatie hierbij de link van de site:
https://r4kzld.wordpress.com/clinic-0-tourtocht/

vrijdag 27 apr

Oranjeborrel (info volgt)

zaterdag 28 apr

Opening vaarseizoen. (info volgt)

zondag 29 apr

Zeilwedstrijd Haringvreter-race. (info volgt)

19, 20 en 21 mei

Pinkstertocht. (info volgt)
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Winterzeilen

(door Piet de Wolff)

Precies een week voordat de Polaire Vortex de greep kreeg op Nederland was mijn voornemen om dit
jaar minimaal twee keer per maand het winterseizoen door te zeilen geslaagd.
Op de maandag voor de dinsdag dat de Russische Beer zijn vriesadem uitblies over het Veerse Meer
moest dan toch de klaarstaande antivries mijn Yanmartje ingepompt worden. Jammer, maar gelukkig
dat ik nog net van de paar mooie februaridagen, weliswaar met een minilaagje ijs op het havenwater,
kon profiteren om het jaar rond te maken.
Het voordeel van mijn eerste pensioenjaar is dat alle weekdagen beschikbaar zijn. Het Meer is zo fraai
op de wintermorgens, fris maar zo bootjesleeg dat je met gemak en met behulp van stuurautomaat
Henkie, zo genoemd door de vorige eigenaar, een bakje koffie kan zetten en veilig zonder potentiële
rammomenten de koers kan vervolgen. Genietend van de vogels en het licht van de laagstaande winterzon valt de kou, op de voeten na moet ik toegeven, reuze mee.

Zelfs een dag met wat mist of een drijfdag voldoet. Even naar de Dam of even naar Geersdijk, met de
“hele” winden N.O.Z.W. valt er altijd een rak te varen zonder veel werk. Vandaag begint de maand
maart, de kou duurt volgens de voorspelling nog een dag of twee, over een paar weken worden de
walboten het water weer ingedraaid, ik hoop voor de Veerse Meer drukte nog van een aantal lege dagen te genieten.
Piet de Wolff
Capella
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Losse FLODDERS

Heeft u de foto’s op onze website al eens gezien? Met
onder meer prachtige beelden van onze haven van
bovenaf…
Ook de foto’s uit het archief van Guy kunt u weer inzien.

Klik hier om ze te bekijken.

Zomerpeil 2018
"Op vrijdag 23 maart 2018 wordt begonnen met het opvoeren van het waterpeil op het Veerse Meer
naar het zomerpeil. Dit zomerpeil zal naar verwachting op vrijdag 30 maart
2018 bereikt zijn.
Het peil op het Veerse Meer kan in de zomerperiode fluctueren tussen N.A.P. en
N.A.P. - 0,10 m. In geval van extreme neerslag of extreme
neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig)
worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van
polderwater. Dit zogenaamde 'noodpeil' zal tijdig aan betrokkenen bekend
worden gemaakt. Omdat het zomerpeil ingesteld wordt door middel van het
doorlaatmiddel de “Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de
Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten."
Aansluitend aan het instellen van het zomerpeil zal ook de aanvullende markering voor de
recreatievaart en de gebieden voor de snelle motorboten op het Veerse Meer worden uitgebracht.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen. U kunt
ook gratis bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002).
----

Gelezen in de nieuwsbrief van Waterrecreatie februari 2018
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Nieuwe leden
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Ophalen Piewiet 700 , 7 m lang, 1.20 diepgang
Van Spaarnwoude (aan het Noordzeekanaal) naar Arnemuiden over zee, een heftig tochtje...
Mei 24-25-26 2008 Ingezonden door Bertus Luitwieler.
Vertrekken zaterdagmiddag 24.5.2008 rond 1600 met de auto uit
Middelburg met het nodige gereedschap, proviand, uitrusting o.a.
reddingsvlot plus epirb, extra handmarifoon, zoon Matthias als
chauffeur om ons naar Spaarnwoude te brengen, zoon Damario, de
kersverse eigenaar van de Piewiet 700 en ondergetekende, Bertus.
Arriveren omstreeks 18.00 in de jachthaven van Spaarnwoude bij WSV
IJmond. Genieten van een biertje en een lekkere hap eten in de
jachtclub. Gaan rond middernacht te kooi.
Zondag 25 mei 2008.
Ontwaken al vroeg in de morgen met het geluid van tikkende regen op
het kajuitdak. Regenkleding aan en beginnen de zeilen aan te slaan.
Na wat zoekwerk lukt dat redelijk goed, met wat aanpassingen i.v.m
ontbrekende (gestolen) onderdelen van de tuigage, blijkbaar tijdens
de winterberging door anderen geleend.
Tijdens het testen van de instrumenten, zoals GPS, log, marifoon, dieptemeter etc. blijkt er in het
schakelbord iets goed fout te zitten, welk probleem zich bij de test bij de bezichtiging niet voordeed.
Bij het inschakelen van een groot gedeelte van de apparatuur, valt de spanning van het hele
schakelbord weg. Goede raad is duur.
Dan de benodigde apparatuur, zoals GPS, dieptemeter, marifoon maar rechtstreeks op de accu
aansluiten. Is toch maar tijdelijk, dus moet wel even kunnen.
‘s Middags om plusminus 15.00 zijn we eindelijk zover, dat de benodigde apparatuur werkt en
vertrekken na nog even een snelle hap in het clubhuis.
Aangezien het al redelijk laat is om binnendoor de staande mastroute via Haarlem (zondag bediening) te
nemen en we toch met een redelijk krap tijdschema zitten, besluiten we via IJmuiden buitenom over
zee te gaan, ondanks de niet echt gunstige weerberichten. N.O.5-6 met enkele uitschieter naar 7. In de
loop van de dag afnemend.
Gezien de aflandige wind zouden we dicht onder de kust kunnen varen met niet al te veel zeegang.
Wishfull thinking, achteraf gezien.
De brug over het zijkanaal bij de jachthaven draait vlot en komen zo op het Noordzeekanaal en met
ruime wind met alleen de fok erop, vliegen we naar IJmuiden. Wel even wennen, een onbekende
nieuwe boot.
Het afmeren in de sluis van IJmuiden verliep goed, maar moesten wel erg lang volgas in z’n achteruit
geven om de boot met de achter inkomende wind gestopt te krijgen.
Tijdens deze manoeuvre werd al duidelijk, dat de 7 pk-tjes voor deze boot duidelijk aan de lage kant
waren.

Lees hier verder >>
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Losse flodders

Gelezen in de nieuwsbrief
van de ANWB:

Vaarweginformatie.
Soms verandert er iets in de bedieningstijden van bruggen en sluizen, zijn er
stremmingen, werkzaamheden of wijzigingen van betonningen en reglementen. Door
actuele scheepvaartberichtgeving kunnen schippers kiezen voor het meest efficiënte
traject.
Klik hier voor actuele scheepvaartberichten Zeeland

Jan de Nooijer vof
Woning– en meubelstoffeerder
Langstraat 79 Arnemuiden
Tel. 0118-602937 Fax 0118-604007

vernieuwen van bootkussens
stofferingen voor boten
binnen- en buitenzonwering
tapijt en laminaat
raambekleding

“Wij garanderen vakwerk en streven naar perfectie”
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Rabo Clubkas Campagne

Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart
toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en
stichtingen. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt € 165.000,- beschikbaar! Ook WSV Arnemuiden doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!
Stemmen
Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld
waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van €
165.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij WSV Arnemuiden ontvangen het
aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle leden
Het is voor WSV Arnemuiden belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel
mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het uitbreiden
van de speeltuin met een trapveldje voor de jeugd.
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan WSV Arnemuiden
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Kijk voor
meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/wnb.
Bedankt voor jouw steun!

Aanmelden kunt u door uw naam in te
vullen op het Bar rooster
Voor informatie penningmeester WSVA

12

Terugblik

W ERELDREIS D ICK

EN

A NITA

Zondagmiddag 4 februari stroomde het clubhuis al vroeg vol. Wat vroeger dan normaal want half drie
stond de presentatie van de 11 jaar durende wereldreis van Dick en Anita gepland.
11 jaar samengeperst in een ruim 1,5 uur durende PowerPointpresentatie is eigenlijk een onmogelijke
opgave. Om al die prachtige plekken te laten zien hadden ze met gemak een voorstelling van 48 uur
kunnen.
De schitterende dia’s uit de diverse werelddelen werden steeds begeleid door stemmige muziek die echt
verbinding had met de getoonde plaatjes. Het werd allemaal door een vol clubhuis ademloos gevolgd.

Halverwege werd een pauze ingelast om de droge keeltjes wat te smeren en al vlug zat iedereen weer
op z’n plekje voor het tweede deel. Hier werden ook een aantal filmpjes getoond met spectaculaire
beelden.
Na afloop was er gelegenheid voor vragen waarvan ruimschoots gebruik werd gemaakt. Namens de evenementencommissie werd door ons erelid Bennie als dank een kleine attentie uitgereikt.
We kijken terug op een gezellige en vooral ook boeiende middag.
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Bemanningspool

(ingezonden door PETRUS GOYVAERTS)

Beste collega zeilers,

Zoals in vorige jaren heb ik ook weer voor het zeilseizoen 2018 een lijstje gemaakt van de regatta’s op
en rond het Veerse Meer waaraan ik voorgenomen heb deel te nemen.
Jaren heb ik gezeild met een briljante voordekker maar die heeft gekozen om zijn leven verder te
zetten in warmere oorden en heeft onze contreien voorgoed verlaten.
Ik zeil in een oude J22 “Bojangles22” (SA/1991) die niet meer geschikt is voor de eenheidsklasse
competitie en dus als ongemeten inschrijft.
Gewoonlijk wordt een J22 gezeild met 3 bemanningsleden:





een BOW,
een TRIMMER,
en de STUUR;

in het verleden hebben we bewezen dat dit ook met 2; een allround voordekker en een stuur, te zeilen
is.

Voor alle verdere afspraken of overleg kan u terecht op gsm:+32476449812, of op
petrusgoyvaerts@hotmail.com
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Colofon
CJO

WSVA

voorzitter

Wim Goedhart

Ron Nagtegaal

voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl

voorzitter.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl

secretaris

Ad Zantboer

Fran Sabbe

secretaris.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl

secretaris.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl

penningm.

Tom Werff

Rien Maat

penningm.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl

penningmeester.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl

Patrick Fermont (jeugd commissie)
wsva.jeugd@jachthavenoranjeplaat.nl

Jeroen Roose
leden

Ad Bezemer (evenementen commissie)

Bertus Luitwieler

Vacature 1

Jenny Wild

Vacature 2

Redactie Nieuwsbrief:

Francisca Sabbe en Rien Maat
redactie@jachthavenoranjeplaat.nl

Bestuursleden gezocht
WSVA

Meer info hier
Oók is er nog steeds geen website
beheerder… info voorzitter CJO
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