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Zaterdag 19, 20 en 21 mei
Pinkstertocht.



‘s avonds barbecueën in het Goese Sas en



de volgende dag naar Zierikzee en diner in het
clubhuis van de Watersportvereniging Zierikzee.

Vrijdag 25 mei
Algemene Leden Vergadering 19.30 u

Zaterdag 16 juni
“12 - uurs van ‘t Veerse Meer.
Klik hier voor informatie en inschrijven
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Een terugblik...
Hallo allemaal,
…Of ik voortaan Rien wilde helpen met de nieuwsbrief…natuurlijk, wil
ik dit graag doen.
Ik zal proberen mijn best te doen, maar dat zal me zeker lukken en met
de hulp van Rien!
Zaterdag 28 april j.l., was het zover: de openingsvaar seizoen, naar Veere..
Het weer kon iets beter, het was frisjes op het water, maar toch 1 en al gezelligheid aan boord bij al
de deelnemende 20 boten!
Zelf moest ik mijn leven “wagen" om een drankje aan te nemen van Fieny, midden op het meer..:)

Met zijn allen in een mooi konvooi richting Veere, om daar ons jaarlijks drankje te halen bij Jachtclub
Veere.
Als ik goed heb geteld waren we met 49 mensen, dus een mooi aantal voor deze trip.
Aangekomen bij Veere, was het weer een drukte aan de steiger, dus moesten er weer boten langs zij
worden aan gelegd… de andere boten, konden nog een mooi plaatsje vinden aan de ligsteiger.
In de jachtclub, was het eerst drank rondje van de WSVA, dank je wel daar voor!
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Rond 3 uur, vertrokken we weer terug naar onze haven, waar we verder gingen, met deze leuke dag.
Achter de bar stonden 2 vertrouwde gezichten Mariel en Hugo, die het uitstekend onder controle
hadden met de bediening.

Tijdens de middag waren er foto's te zien op het grote tv scherm, foto's gemaakt van de tocht naar
Veere en in het clubhuis van Veere..
Het clubhuis was goed vol, en onder het genot van wéér een drankje en lekkere hapjes, luisterden we
naar de toespraak van CJO voorzitter Wim, onze voorzitter Ron, gaf de eer aan Wim om iets te zeggen.
s' Avonds waren er nog frietjes met hamburgers voor de lekkere eters onder ons. .ook weer prima
verzorgt door het evenementen team! Chapeau! Nadien volgde nog een gezellig avondje...
Ten slotte werd er geproost op een goed vaar seizoen voor iedereen,..
@ Lilybeth Nagtegaal

4

Terug van weggeweest is op zondag 29 april de Haringvreterrace georganiseerd door de
Wedstrijdcommissie WSVA. De wind voorspellingen waren erg goed, een mooie NNO-3, maar helaas
weinig zonuren.

Rond 10.00 uur waren de eerste deelnemers al druk in de weer om hun boot op te tuigen en sommigen
hadden zich al in de zeilkleren gehesen en stonden ‘stand-by’ voor de briefing.

Vanaf 10.30 uur was het Club-uus geopend door onze vrijwilligers en stond de koffie klaar voor de
deelnemers. Even na 11.00 uur was de briefing, hierbij werden de wedstrijdbepalingen uitgedeeld en
het aantal deelnemers nagelopen. De Wedstrijdcommissie gaf nadrukkelijk aan dat de Haringvreter een
sportief en gemoedelijke wedstrijd is.
Vanwege de wind werd in eerste instantie
besloten om twee rondes te varen, met
eventueel de mogelijkheid om dit uit te breiden
na drie rondes.

Er hadden zich vooraf 11 deelnemers
aangemeld, met daarbij hun opgave van oa
zeilvoering. Met deze waarden werd een SW
factor (handicapfactor) uitgegeven door de
Wedstrijdcommissie waar iedere deelnemer
mee had gevaren. Dit handicapsysteem wordt
landelijk ondersteund door Sailsupport.

De Uilenspiegel was deze dag het start en finish
schip en lag aan het Arne-plaatje. Om 12.00 uur
werd het waarschuwingssein en na 5 minuten
het startsein gegeven. De deelnemers voeren
dit jaar tegen de klok in en hierdoor was het
eerste rak een mooi kruisrak. Het tweede rak
kon de spinnaker of ander ruime winds zeil
worden gehesen.

De snelste tijd van de van één ronde was 56
minuten en gemiddeld werd er 69 minuten over
gevaren. Nadat de laatste het eerste rondje
had gevaren werd besloten om een derde ronde
te laten varen en daarbij is het finishschip tot 16:00 uur blijven liggen ipv 15:30 uur zodat iedereen
reglementair kon finishen.
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De nieuwe wisselbeker werd gewonnen door de Julai van Tom
Werff. Met een finishtijd van 14:48:08 uur. De Naugty van Ad
Bezemer werd tweede en als derde de Dolphyn van de familie
Donkers.
Terugkijkend op de Haringvreterrace was het een geslaagd
evenement, waarbij iedere deelnemer zijn of haar boot goed
heeft kunnen testen. Met dank aan de deelnemers en uiteraard
de vrijwilligers.
De volgende zeilwedstrijd is op 16 juni ‘de 12 uurs van het
Veerse meer’

Nieuwe wisselbeker Haringvreterrace

Zo gezegd was iedereen op tijd binnen door een mooie constante
wind, maar helaas werkte het weer niet helemaal mee. Vanaf
15:15 uur begon het te regenen. De deelnemers verzamelden
zich hierdoor snel in het Club-uus en zoals aangegeven tijdens de
briefing werd rond 16:30 uur de uitslag met aansluitend de
prijsuitreiking gehouden.

Wedstrijdcommissie WSVA

Uitslag Haringvreterrace 29 april 2018
Naam
schip

Zeilnummer

1

Julai

ITA 148

2

Naughty

3

Dolphyn

4

H2O

5
6

Stand

Type schip

Eigenaar

SW
factor

Finish

gezeilde
tijd

gecorrigeerde
tijd

J-24

T. Werff

94,5

14:48:08

2:48:08

2:57:55

Friendship 28

A. Bezemer

102,6

15:07:27

3:07:27

3:02:42

CO618

Contessa 32

Fam. Donkers

101,6

15:10:21

3:10:21

3:07:21

NED 68

H-Boot

M. Stentrop

97,5

15:04:00

3:04:00

3:08:43

Big Love

Brittan Chance 32

F. Meessie

101

15:21:35

3:21:35

3:19:35

Sirene

Dehler Optima 101

F. van der Eijk

94

15:17:40

3:17:40

3:30:17
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Redskin

8

Capricorn

Scampie 30

E. Enters

95,8

15:21:58

3:21:58

3:30:49

Jeanneau Melody

R. Passchier

92

15:17:41

3:17:41

9

3:34:52

Swinger

Westerly Fullmar

B. Nagtegaal

91,5

15:20:44

3:20:44

3:39:23

10

Dourlis

Jeanneau SO 29.2

D. Luitwieler

104,9

15:52:04

3:52:04

3:41:14

11

UMOYA

Dehler 34

J. van der Hoeven

84,9

15:10:08

3:10:08

3:43:57

H-2476

We zijn nog steeds op zoek naar
een
barmedewerker
voor de zomervakantie

Klik hier voor informatie

6

7

Losse FLODDERS
Rijkswaterstaat gaat in de periode van 28 mei tot en met 22 juni de wachtsteigers bij de
Vlakebrug en de Postbrug renoveren en schade aan een meerstoel bij de Postbrug herstellen. Op 18
juni heeft dit van 07.00-17.00 uur een stremming voor de hoge vaart tot gevolg. De overige dagen
treedt geringe hinder op voor de scheepvaart.
Renovatie wachtsteigers
Om de afmeervoorzieningen zoveel mogelijk beschikbaar te houden wordt telkens 1 steiger
tegelijkertijd aangepakt:
o Wachtsteiger Vlakebrug Zuid
renovatie 30 mei tot en met 1 juni; afwerking 7 en 8 juni;
o Wachtsteiger Vlakebrug Noord
renovatie 4 juni tot en met 6 juni; afwerking 11 en 12 juni;
o Wachtsteiger Postbrug Zuid
renovatie 7 juni tot en met 11 juni; afwerking 19 en 20 juni;
o Wachtsteiger Postbrug Noord
renovatie 12 juni tot en met 14 juni; afwerking 15 en 18 juni.
In de weekenden vinden geen werkzaamheden plaats. Daar waar gewerkt wordt is de steiger niet
beschikbaar. Dan wordt voorzien in een tijdelijke afmeervoorziening waardoor geen hinder optreedt
voor de pleziervaart.
Herstel meerstoel
Aan een meerstoel ten Noordoosten van de Bascule doorvaart van de Postbrug is schade opgetreden
na een aanvaring. Rijkswaterstaat repareert dit in de periode van 12 juni tot en met 21 juni. Als
gevolg van herstelwerkzaamheden kan de brug 1 dag niet worden bediend en geldt een stremming
voor de hoge vaart op 18 juni van 07.00-17.00 uur.
Langzaam passeren
In verband met genoemde werkzaamheden dient scheepvaart met gepaste snelheid te passeren.

LIGPLAATS VRIJ?
Ook al bent u maar 1 nachtje weg: meldt het even bij de havenmeester!

Jachthaven Oranjeplaat ontvangt in het Pinksterweekend een 10 tal
schepen van W.V Saeftinghe.
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Bericht van de Gemeente Middelburg

Een leven redden kan iedereen: u ook!
Word vrijwilliger bij Stan (voorheen: HartveiligWonen)

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut, waarbij de eerste 6
minuten van levensbelang zijn. Wel prettig om te weten dat hulp dan heel dichtbij is. Natuurlijk wordt
de ambulance gebeld, maar die kan vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten arriveren. Met Stan
(voorheen HartveiligWonen) worden vrijwilligers uit de directe omgeving opgeroepen om direct naar
het slachtoffer te gaan en de eerste hulp te verlenen totdat de ambulance arriveert. Stan
hulpverleners zijn de belangrijke spil bij Stan: ze zijn Standby bij reanimaties.

Gemeente Middelburg verbetert de acute hulpverlening in haar omgeving door te starten met Stan.
Stan bestaat uit een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren / defibrilleren of bereid zijn dit
te leren. Ook AED’s (Automatische Externe
Defibrillators) die van particulieren,
verenigingen of organisaties zijn, zijn
belangrijk bij Stan. Gemeente Middelburg is
daarom hard op zoek naar mensen die deze
vorm van burenhulp meehelpen opbouwen:
vrijwilligers die opgeroepen willen worden
om de juiste hulp te bieden én AED’s die in
nood ingezet mogen worden.
Bezoek de website www.ikbenstandby.nl of
bel of mail via 088-6254200 of
info@stanglobal.com en ontvang meer
informatie om Stan hulpverlener te worden.

U wilt wel vrijwilliger worden maar kunt nog
niet reanimeren? Volg dan een reanimatie en
AED training bij u in de buurt. Heeft u een
aanvullende zorgverzekering dan wordt deze
training in veel gevallen (deels) vergoed.
Voor meer informatie over STAN in de
gemeente Middelburg kunt u mailen naar
Reanimatie@middelburg.nl
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Beste jeugdlid,
Zoals je waarschijnlijk al hebt gelezen organiseert WSV Arnemuiden ook dit jaar weer het jeugdzeilen.
Het doel van het jeugdzeilen is om elkaar op een leuke en gezellige manier beter te leren zeilen of
kennis te laten maken met de watersport.
Met 3 of 4 kinderen en 1 instructeur gaan we zeilen in kielboten (Oranjeplaten) van de firma van
Belzen.
Ook dit jaar gaan we weer zeilen met Optimisten (2 avonden). In een kleine groep Optimisten gaat we
samen het water op.
Heb je zelf geen Optimist maar zou je hier graag eens mee willen zeilen? Ook dit jaar is dit weer
mogelijk. Geef dit aan bij het inschrijven en afhankelijk van het aantal inschrijvingen bekijken we
samen de mogelijkheden.
Het programma is afhankelijk hoe goed je al kan zeilen. Ook hier is het belangrijkste doel om met
leeftijdsgenootjes bezig te zijn op het water.
Mocht je nog niet zijn aangemeld en wil je meedoen, ga dan snel naar onze website
www.jachthavenoranjeplaat.nl en kies ‘jeugdzeilen’. Hier vind je alle informatie en kun je meteen het
inschrijfformulier invullen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een vriend of vriendin mee te nemen. Hij of zij wordt dan (voor 5
euro per jaar) jeugdlid van WSV Arnemuiden. Dit kan hij of zij aangeven op het inschrijfformulier.
Hopelijk tot 1 juni!
Groeten van de Jeugdcommissie
Majanka, Susanne, Eddy, Pieter-Marc, André en Patrick
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Op internet staan hele mooie beelden
van het Veerse Meer, oa een schitterend
filmpje van ons “eigenste” Arneplaatje…
U kunt het hier bekijken!

Foto Jeroen Roose

Nieuwe leden
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Ideeën “recreatieveldje”.
Beste leden,
Bijgaand een situatieschets van de
locatie van het Clubgebouw, oude
toiletruimte (momenteel in gebruik
als opslagruimte CJO en WSVA) en
de Optimistenberging en helling.
Verderop ziet u nog het gebouwtje
van Van Belzen.
Zowel het bestuur van de WSVA en
de CJO hebben het er al vaker over
gehad wat meer recreatieruimte om
en bij het clubgebouw te creëren.
Op de schets kunt u ook zien, welke
ruimte we hiervoor in gedachten
hebben (groen gearceerd).
Uiteraard zijn de besturen ook heel
erg benieuwd, hoe de leden denken
over de invulling van deze
uitbreiding, in het kort genoemd
“recreatieveldje”.
Ideeën die er al zijn vanuit het
bestuur:
1. Sloop/nieuwbouw of
opknappen oude toiletgebouw
als opslagruimte voor WSVA/
CJO. Bij ruimtegebrek zou een
gedeelte van CJO opslag naar/
naast het Kabelgat verhuizen indien dit nodig mocht blijken.
2. Inrichten van een barbecue-plek met zitbankjes/tafel (verplaatsbaar) op dit veldje. Ouders kunnen
dan zowel vanaf het terras als vanaf het recreatieveldje hun kinderen in de gaten houden.
3. Doorgang naast de Optimistenberging en de bijgelegen helling naar het veldje toe. Kinderen
kunnen dan hun Optimist/Jolletje even op het veldje parkeren (tijdelijk).
Even een Optimistje uit het rek tillen en later weer terug in het rek van de Optimistenberging
leggen is voor kinderen echt geen haalbare kaart.
De besturen zouden het zeer op prijs stellen, uw ideeën ook te horen (en te zien). Die mogelijkheid
heeft u sowieso op de eerstvolgende ALV van 25 mei 2018.
Heeft u niet de mogelijkheid om daarbij aanwezig te zijn, stuur dan uw idee over de invulling van dit
recreatieveldje naar de secretaris van de CJO (secretaris.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl)
Hopen op vele reacties uwerzijds.
Met vriendelijke groet
De Besturen WSVA/CJO
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Losse flodders

Gratis
De nieuwe havengids

Af te halen op het Havenkantoor

Rabo Clubkas Campagne.
Leden die op onze vereniging gestemd hebben tijdens de Rabo Clubkas Campagne hebben er
voor gezorgd dat onze kas gespekt is met € 216,25
Allen bedankt hiervoor. Het bedrag zal besteed worden aan de speeltuin en recreatieveldje
voor de jeugd.
Klik hier voor de hele uitslag van de Rabo actie (WSVA staat op plaats 262)

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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PERSBERICHT
nr 2018/02

Charity Cup 2018 naar Zierikzee
Deltaweekend 2018 werkt samen met Sail4Charity
Zierikzee, april 2018 – De wedstrijden voor de Charity Cup, de jaarlijkse zeilwedstrijd voor ongemeten jachten en Old Gaffers op de Oosterschelde voor het goede doel, worden dit jaar gevaren
vanuit Zierikzee tijdens de 48e editie van het Deltaweekend. Het Deltaweekend is al vele jaren
het grootste meerdaags zeilevenement op de Oosterschelde en staat open voor de ORC en IRC
klassen, diverse eenheidsklassen en de Rond- en Platbodemklassen. Door de samenwerking met
de Charity Cup wordt een extra grote deelname van ongemeten jachten verwacht.
Goede doel
De organisator van de Charity Cup, de stichting Sail4Charity organiseert voor het goede doel al meer
dan tien jaar zeilwedstrijden op de Oosterschelde en het Veerse Meer. Ieder jaar wordt een ander
goed doel uitgekozen, vaak aangedragen door de deelnemers van de Charity Cup. Dit jaar gaat de
opbrengst naar “Beat the Beast”, een stichting die zich inzet voor het bestrijden van zogeheten clusterhoofpijn. De netto opbrengsten komen rechtstreeks ten goede van wetenschappelijk onderzoek
naar clusterhoofdpijn aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zie ook www.deltaweekend.nl en
www.sail4charity.nl.

DSC_1499, Dringen rond de boeien in de ORC klassen (Anusjka Martens, Fotografie Objectivo)
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Hoezo Goede Vrijdag???
Op 30 april jl. Goede Vrijdag, was ik aan boord van mijn Spirit 32, Private Dancer, bouwjaar 1982,
bezig om de drinkwaterpomp na de winterperiode weer aan te sluiten. Hiervoor moet het vloertje
onder het aanrecht/wasbak er even uit.
Tijdens deze werkzaamheden viel er een brandblusser om tegen de buitenboordafsluiter van de
wasbak… Niks aan de hand, zo te zien.
Na voltooiing van deze klus en het terugplaatsen van het vloertje, besloot ik
nog even de afsluiter te controleren op gangbaarheid.
Hij was heel gangbaar, na 1x open en dicht had ik de complete afsluiter in mijn
hand.
Een grote straal water spoot de boot in, die ik snel kon stoppen met mijn hand
op het gat. Deed mij denken aan dat verhaal over dat jongetje met z’n
vingertje in het gat van de dijk, waarmee hij het vollopen van een polder
voorkwam.
Daar zat ik, alleen op de boot met mijn hand op een gat en geen buren in de
buurt om even te helpen.
Goede raad is duur, maar ik had wel even de tijd
om na te denken. Ik wist dat ik ergens
afdichtpluggen moest hebben liggen, maar waar?
Met mijn ene hand op het gat, kon ik met de
andere bij de gootsteenbak boven mijn hoofd
komen en voelde op de tast een vaatdoek liggen.
Ik ben nogal een poetser, vandaar.
Deze vaatdoek in het gat gestopt en goed
vastgeslagen met hamer en schroevendraaier.
De lekkage was grotendeels gestopt, maar het
lekte nog wel. Inmiddels was het al vier uur geweest en de gedachte, om de boot zo nog 3 dagen,
tijdens welke ik niet op de boot zou komen (zaterdag en 2 paasdagen) zo achter te laten, vond ik geen
goed idee. Denk ook, dat mijn verzekering dat geen optie had gevonden. Dus bleef er nog maar een
ding over, uit het water.
Snel Van Belzen gebeld, die nog bereid was om mij op de kant te zetten. Heb ook altijd een 12v
pompje stand bij liggen en kon dus snel het reeds binnengestroomde water eruit pompen. De
hoeveelheid viel nog mee. De vloerplanken zijn niet eens gaan drijven.
Om 17.00 lag ik onder de kraan bij van Belzen. Gelukkig was de motor al bedrijfsklaar gemaakt en kon
ik er zelf naar toe varen (Bedankt Rob Nagelkerke voor de hulp).
Om 17.30 hoog en vooral droog op de kant.
De moraal van dit verhaal:
Check regelmatig uw afsluiters, zeker op oude boten.
Zorg, dat u een set pluggen aan boord heeft en weet waar ze liggen! (Te koop
bij watersportwinkels voor € 9,00)
Een 12V zelf aanzuigend pompje is altijd handig aan boord, kan je voor veel
dingen gebruiken.
De gedachte, dat dit gebeurd zou zijn, als ik niet (meer) aan boord geweest zou
zijn, bezorgt me nog koude rillingen. Je boot op de bodem van de haven
terugvinden is geen prettig idee.
Zorg dat het u niet overkomt, voorkomen is beter dan genezen.
Bertus Luitwieler
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