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Van de voorzitter

Beste leden
Het is 10 April en na weken van minder weer eindelijk weer een goed
vooruitzicht. Gisteravond toen ik op de haven was voor een vergadering zag ik
dat er al weer redelijk wat boten terug op hun plekje liggen. Op een enkeling na
ook allemaal weer gepoetst, verzorgt en vertroeteld, in ieder geval klaar voor
een nieuw vaar seizoen.
En ik moet toegeven met het weer van de afgelopen paar dagen zou je er ook
weer zin in krijgen. Behalve dat de schepen er weer netjes bij liggen of al staan
te stralen op de kant is ook de haven er weer een stukje fraaier op geworden.
Wederom is er afgelopen winter keihard gezweet en geploeterd door de donderdagploeg en de
aannemer. Het resultaat is weer een paar mooie nieuwe steigers.
Dit is een van de vele dingen die de mannen (en vrouw natuurlijk) van de donderdagploeg gerealiseerd
hebben. Waar zouden we zijn zonder deze harde werkers?
De CJO en de WSVA zijn ook druk bezig geweest maar dan in de bestuurszaken. Ook hier is weer het
nodige werk verricht. Momenteel wordt ook nog de laatste hand gelegd aan camera bewaking van de
haven. Helaas is dit na de nachtelijke bezoeken afgelopen jaar iets waar we niet meer om heen kunnen.
We willen tenslotte onze spullen wel graag houden en het liefst ook nog een beetje heel.
Onze Evenementen- en Wedstrijdcommissie heeft er ook weer volop zin in. 28 en 29 April staat al weer
het eerste evenement en een wedstrijd op de kalender. Hopelijk kunnen we u ook dan weer
verwelkomen en maken we er weer en paar gezellige dagen van.
Wat ik u nog wel onder de aandacht wil brengen zijn nog wat dingen van huishoudelijke aard.



Het bestuur van de WSVA heeft nog steeds een tweetal vacatures open staan en na het
aantreden afgelopen ALV van onze secretaris is deze om persoonlijke reden helaas ook al weer
afgetreden. M.a.w. wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe secretaris.



Ook het bestuur van de CJO heeft op korte termijn nieuwe bestuursleden nodig. Misschien heeft
u, of iemand die u kent, tijd en zin om een van de besturen te komen versterken. Wij horen dit
graag van u.



Na het succes van afgelopen zomer is er besloten door de WSVA om wederom een bardienst
medewerker aan te trekken voor de komende zomermaanden, ook deze vacature staat nog
open.



De CJO heeft op dit moment een vacature voor hulphavenmeester uit staan, ook deze zien wij
natuurlijk graag vervult.

Voor nu ga ik er van uit dat de Firma van Belzen zich ook dit jaar weer in zal zetten om alle boten weer
netjes en op tijd in het water te krijgen en dat iedereen op korte termijn zijn eerste tochtje zal kunnen
maken.
Ik wens u namens de beide besturen alvast een goed vaarseizoen toe en hopelijk tot ziens op de haven
of in het clubhuis.
Ron Nagtegaal, voorzitter WSVA.
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Barmedewerker m/v

Functieomschrijving
Ben je op zoek naar een baantje tijdens de zomermaanden? Ben 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!

Functie-eisen
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 *).
*) bespreekbaar

Arbeidsvoorwaarden
Hij of zij ontvangt een passend loon.

Voor meer informatie en/of om te kandideren: stuur een
mailtje naar de penningmeester van de WSVA.
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zondag 15 april

Clubhuis open vanaf 15.00 u.

Onze vaste “eigen” visbakkers Henk & Harrie zullen deze middag een
de borrel.

heerlijk visje

bakken voor bij

vrijdag 27 april Clubhuis open vanaf 20.00 u.

zaterdag 28 april



Vanaf 12.00 uur verzamelen in ‘t Club-uus.



Om 13.00 u vaartocht naar Veere. (De deelnemers met een versierde boot krijgen een “verse,
frisse” clubvlag uitgereikt).



Bezoek aan Jachtclub Veere. De WSVA biedt hier een consumptie aan. We varen terug naar de
haven en…



Om ca 16.30 u toespraak van de voorzitter. We zullen met “bubbels” proosten op het nieuwe
vaarseizoen!



Vanaf ca 17.30 u G R A T I S Hamburger met frietjes!

We werken deze dag met muntjes… à € 1,50
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Zondag 29 april

Op zondag 29 april wordt de Haringvreterrace gevaren voor alle leden van de jachthaven Oranjeplaat en
zeilliefhebbers.
De Haringvreterrace is een leuke en leerzame wedstrijd en daarnaast handig om even de boot te testen
voor het nieuwe vaarseizoen. We varen de wedstrijd onder het SW handicapsysteem, daarbij ontvangt
iedere schipper na aanmelding een eigen SW factor.
Briefing clubhuis WSVA 10:00 uur
Start wedstrijd 11:00 uur
Prijsuitreiking van de wisselbeker “Haringvretercup” omstreeks 16:30 uur

Het aanmeldformulier ontvangt u binnenkort via de mail

Zaterdag 19, 20 en 21 mei

Zaterdag 19 mei vertrekken we voor de traditionele Pinkstertocht.
De volledige gegevens hiervan volgen later nog
maar we kunnen vast vertellen dat we ‘s avonds
zullen barbecueën in het Goese Sas en de volgende dag vertrekken naar Zierikzee alwaar we
zullen dineren in het clubhuis van de Watersportvereniging Zierikzee.

U kunt zich hiervoor aanmelden op het inschrijfformulier in ons clubhuis.
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Goedgekeurde brandblusser…………..
Toch maar doen…….
Volgens de wet, volgens de statuten, volgens het reglement, bent u verplicht een deugdelijke goedgekeurde brandblusser aan boord te hebben. Op het aanvraagformulier voor een
ligplaats verklaart U elk jaar dat u die heeft.

Maar…………we twijfelen daar aan.
Als er brand ontstaat op uw schip en u heeft geen goedgekeurde brandblusser, dan kan de
verzekering weigeren uit te betalen. Stelt u zich eens voor welke bedragen U dan zult
moeten ophoesten. En als daardoor ook het schip van de buren of de steiger van de haven
beschadigd is, dan bent u ook daarvoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Daar wilt u
toch liever niet aan denken……..??? En hoeveel persoonlijk leed zou er niet te betreuren kunnen zijn…??
We geven allemaal makkelijk geld uit aan onze boot, behalve dan aan die brandblusser, want die was
bij aankoop toch goedgekeurd?

Jawel, maar een brandblusser moet elk jaar gekeurd worden.
Pas dan voldoet U aan de verplichtingen.
Alle blusmiddelen van onze haven worden elk jaar door een professioneel bedrijf gekeurd en zo nodig
vervangen.

We hebben dat bedrijf bereid gevonden ook uw blusser te keuren voor een symbolisch
bedrag van € 8.50
Normaal betaalt U hiervoor een veelvoud van dat bedrag.
Ook dit voorjaar zal die keuring weer plaats vinden op Maandag 23 april 2018
Op de brandblusser plakt u een sticker met daarop:

Naam schip,
Naam eigenaar,
Ligplaats
Adres
Telefoon

En wat als mijn blusser wordt afgekeurd?
Ook daaraan hebben we gedacht. Bij datzelfde bedrijf kunt u via de havenmeester tegen gereduceerd
tarief een splinternieuwe brandblusser kopen.
2 kg poederblusser kost € 41,2 kg. Schuimblusser kost € 53,Deze prijzen zijn zwaar gesponsord, want zelfs bij de kluswinkels betaalt u meer en vaak voor een verouderd model.
We vragen u dan ook om de bedragen (allemaal incl. BTW)
contant bij de havenmeester af te rekenen.
De brandblusser keuring vindt plaats op 23 april 2018. U
dient dus voor deze dag uw brandblusser af te geven op
het havenkantoor voorzien van de eerder genoemde sticker
of label met gegevens.
Als uw blusser wordt afgekeurd betaald u geen keuringskosten en dient u uw blusser zelf aan te leveren bij de
milieustraat in uw gemeente.
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Losse FLODDERS

Met de lente in aantocht wil je dat je boot er spik en span bij ligt. De Waterkampioen legt in 10
filmpjes uit hoe je je boot vaarklaar maakt.

Nieuwe leden
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De “Donderdagploeg” uit eten….
Traditioneel wordt het einde van de winter door de “donderdagploeg” afgesloten met
een etentje. Na aandringen van de redactie is de zo langzamerhand “vaste”
verslaggever Joost bereid gevonden om hiervan verslag uit te brengen….

7 april 2018.
Afgelopen zaterdagavond was het weer zo ver, als sluitstuk van onze knutsel periode 2017 / 18, het
jaarlijkse diner. Wederom, maar jammer genoeg de laatste keer, georganiseerd door Willem B. (dit is
zijn pseudoniem) en zoals het in de Donderploeg gebruikelijk is "geholpen" door de overige leden met
raad, advies en nog meer onzin. Nog even een roddeltje, het is niet Willem B. van Ed en Willem Bever,
maar een onechte neef van de burgemeester van Middelburg.
En er is met algemene stemmen een vervanger benoemd, 20 voor en 1 tegen, dat was de aangewezen
vervanger. Ik ben benieuwd waar hij ons de volgende keer naar toe loodst.

Het plaatst delict is Restaurant Oranjeplaat, waaronder de bezielende leiding van Ilse en Oscar een
heerlijk luxe buffet werd geserveerd.
E.e.a. gesponsord door ons zelf, en een drankje van de besturen CJO en WSVA, waarvoor onze hartelijke
dank.

Vanaf een uur of zes druppelden de mannen binnen, gelukkig onder begeleiding van hun echtgenoot /
partner om te voorkomen dat het feest uit de hand zou lopen. Ik heb het over de mannen, want de
dame van de club moest, jammer genoeg, verstek laten gaan. Ook één van onze Belgische medewerkers
heeft de WS-tunnel genomen om aan het festijn deel te nemen. Zelfs onze vertegenwoordiger in Spanje
was speciaal, met zijn vrouw, voor het “diner” over gekomen. Of zoals zij dat in die kringen zeggen;
"speciaal ingevlogen".
Zij hadden schijnbaar het Spaanse weer meegenomen. Want in afwachting van de aanvang van het
buffet, hebben we heerlijk buiten onze eerste versnapering kunnen nuttigen. Rond de klok van 7 werd
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de groep naar binnen gestuurd en kon na het serveren van de soep het buffet beginnen.
En zoals een buffet eigen, is dat bij de Donderdagploeg niet anders. Zijn ook hier de volgende figuren
aanwezig.







De stapelaar; bord is eigenlijk te klein.
De druppelaar; niet veel maar wel vaak.
De treuzelaar; de rij kan niet lang genoeg worden.
De bemoeial; wat heb jij op je bord? Wel veel of ben je er nu weer al.
Op het eind de verpafte; het was eigenlijk veel te veel maar zo lekker.

Ook loopt er dan nog zo'n gekke vent rond. Die zijn broek met bretels en riem
"dubbel" zekert. Leek wel een beetje op dat mannetje van Bol.com. Die dan
probeerde foto's te maken voor in de Nieuwsbrief van de club. Daar zit dan
schijnbaar niemand op te wachten, want men wil niet herkenbaar in beeld.
Maar jammer voor jullie de zwarte balkjes waren op, dus vol in beeld.

Maar alle gekheid op een stokje, het was een fijne enthousiaste groep die zo'n avond weer tot een feest
maakte.
En zo hebben wij na een heerlijke en gezellige avond om een uur of half elf, de kassa van Restaurant
Oranjeplaat laten rinkelen en is ieder zijn eigen weg gegaan.
Crew Oranjeplaat, bedankt.
Karel bedankt.
Onze dames bedankt.
Donderdagploeg bedankt.
Joost
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KNWV Lidmaatschap
Tijdens de ALV van november 2017 heeft het bestuur aangekondigd dat we als
vereniging het lidmaatschap op de KNWV per 1 januari 2018 zouden stop zetten.
Er is tevens aangekondigd dat de KNWV een keer uitgenodigd zou worden om de
watersporters die op individuele basis interesse hebben in een lidmaatschap hierover te informeren. Omdat dit bezoek op praktische bezwaren stuit bij de bond
hebben zij onderstaand artikel gezonden om te publiceren in de nieuwsbrief.

Waarom lid van het Watersportverbond?

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) hebben. Het Verbond vertegenwoordigd verschillende disciplines zoals zeilen, kanovaren, motorbootvaren,
wind- en kitesurfen en suppen.

Dit doen we vanuit ons kantoor in Utrecht met 26 beroepskrachten, maar ook met ruim 120 vrijwilligers
in 16 regio’s die zich met name bezighouden met de regionale belangenbehartiging en de ruim 30 vrijwilligers van het College van Deskundigen.

Belangenbehartiging
We zorgen voor belangenbehartiging, zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau. We zorgen
dat er water is waar je op kunt varen, op mag varen, water dat veilig is om op te varen en schoon is. We
praten met overheden over wet- en regelgeving, over bedieningstijden van bruggen en sluizen over plekken waar gebaggerd moet worden. Waar mogelijk werken we samen met andere partijen. Grote projecten op nationaal niveau zijn de BTW op ligplaatsen en de waterplantenoverlast. Op beide dossiers
doen we gedegen onderzoek en zijn we met de overheid en specialisten in gesprek. Op het gebied van
veiligheid werken we samen met een aantal andere partijen in het project Varen doe je Samen!. Kijk
hiervoor eens op www.varendoejesamen.nl en zie welke handige folders er verkrijgbaar zijn.
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

“Wij garanderen vakwerk en streven naar perfectie”
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Colofon

WSVA
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Ron Nagtegaal
Vacature 1
Rien Maat
Patrick Fermont
Ad Bezemer
Vacature 2
Vacature 3

voorzitter.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl

Wim Goedhart
Ad Zantboer
Tom Werff
Jeroen Roose
Bertus Luitwieler
Ron Nagtegaal

voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
secretaris.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
penningm.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl

penningmeester.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
wsva.jeugd@jachthavenoranjeplaat.nl

CJO
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Redactie nieuwsbrief
Webmaster

Rien Maat
Vacature

WIE...
… komt de redactie versterken?
Info redactie@jachthavenoranjeplaat.nl
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