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Het is vakantietijd…..
Ook de evenementencommissie is op vakantie dus de activiteiten staan op een heel
laag pitje. Onze welbekende Vrijdag happen worden een poosje opgeschort maar er
gaan geruchten dat er iemand is die niet alleen goed is in kibbeling bakken maar ook
verstand heeft van pannenkoeken en die niet op vakantie gaat…

Hou de website in de gaten.

Ons Clubuus is een gezellige ontmoetingsplek voor leden en passanten.
Neemt u eens plaats op het gezellige terras
voor een lekker bakkie of iets straffers,
klets elkaar eens bij, werp eventuele
bootprobleempjes eens in de groep (er is
altijd wel iemand die daar een oplossing
voor weet...) of, in geval van slechter
weer, binnen is het óók goed toeven.
Bijvoorbeeld tijdens een spannende
voetbal wedstrijd.
Kijk wel eerst even op de site of het clubhuis open is. We zijn deze zomer, zoals eerder
gemeld, afhankelijk van de bereidheid van barvrijwilligers.

Het is vakantietijd… Zomerfoto
In de volgende nieuwsbrief (eind
augustus) gaan we foto’s publiceren die
onze leden de komende vakantie periode
gaan maken van leuke dingen, voorvallen
of wat dan ook. Een (klein) verhaaltje of
regeltje erbij maakt de zaak wellicht nog
leuker.
Het verzoek is dan ook om uw foto vóór
24 augustus in te zenden naar de
redactie.

WSV
Arnemuiden

Er hangt ook een prijsje aan vast.
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Op 16 juni jl is de 12-uurs van het Veerse Meer gevaren. De dag begon wat bewolkt en fris maar er zat
wel een windje. De Seawolf was die dag start,- en finish schip en lag afgemeerd bij het Arneplaatje. De
avond ervoor hadden de deelnemers hun startnummer en verdere informatie al ontvangen, de Diricawl
kwam ’s morgens nog even langszij gevaren om hun formulieren op te halen. Direct even van de
gelegenheid gebruik gemaakt om namens de organisatie een attentie af te geven aan de schipper want
het was die dag zijn verjaardag!
Tegen 09.45 uur lag een 19-tal schepen te wachten
voor de start en om 10.00 uur toen het startsein klonk
zijn alle schepen keurig gestart. Inmiddels waren er
nog een aantal boten aangekomen op het Arneplaatje.
Gezellig met zijn allen op het eiland met de papieren
in de aanslag want daar waren alweer de eerste boten
die ons passeerden. De “Speer” ging als een speer op
de voet gevolgd door de Auklet. Dankzij de hulp van
de “kenners” op het eiland konden we de diverse
boten al snel van elkaar onderscheiden en er werd al
druk gediscussieerd over SW factors en tijden.
Ondertussen werd er goed voor de inwendige mens
gezorgd, we hebben pannenkoeken gebakken met
verschillende verassende ingrediënten… het smaakte
heerlijk!
De zon liet zich inmiddels goed zien, wel kwam er in de
loop van de middag meer wind opzetten. Af en toe waren
er flinke windvlagen. Helaas was dit voor een enkele boot
teveel waardoor deze moest afhaken. Regelmatig hadden
we ook contact met de keerschepen, de Champion die
t.h. van Geersdijk lag en de Tof die bij Oostwatering lag.
Op een gegeven moment lag het deelnemersveld een eind
uit elkaar dus snel even contact met de keerschepen of
zij Beau’tje al hadden gezien.. we werden toch wat
ongerust waar deze bleef. Terwijl de schepen met enige
regelmaat bleven passeren was er nog genoeg anders te
zien op het water. Zo zat er al geruime tijd een zeiljacht
vast vlakbij het Arneplaatje en eerder geboden hulp
kregen hem niet los… die trokken hem juist nog verder
vast. Dus de Happy Dart gestart en met een aantal
mannen is het gelukt het zeiljacht los te krijgen.
Inmiddels was op het eiland de bbq aangestoken en al
snel waren er lekkere kipkluifjes en andere stukjes vlees
die we ons goed lieten smaken.
Het werd op den duur wel steeds wat frisser en de
meeste boten vertrokken dan ook weer richting de haven.
De Seawolf bleef uiteraard nog liggen en een uurtje later
waren daar al de eerste schepen die over de finish
kwamen.
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Foto’s Ronald Passchier
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Om 22.15 uur waren alle boten gefinisht. Nadat alle formulieren waren ingeleverd en de gegevens in de
computer waren ingevoerd was de uitslag al vrij snel bekend. Tegen 23.45 u was de prijsuitreiking in het
clubhuis waar we met zijn allen nog gezellig nagepraat hebben onder het genot van een drankje en een
lekker broodje. We kunnen terugkijken op een geslaagde en voor de zeilers een vermoeiende maar mooie
zeildag!

Petra de Baare – Seawolf.

Uitslag 12 uurs

Klik hier voor nóg meer
foto’s van de race

Ad Wanjon
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Terugblik op de tocht der tochten!!
Pinkstertocht 2018
Nog voor het middaguur, barre kou trotserend, vertrok een armada van schepen uit de
jachthaven van Arnemuiden richting het noordwesten.
Het plan: de verovering van het Goese Sas en een volledige bezetting van deze nederzetting.
Menig bemanningslid hield zich staande door regelmatig een oorlam tot zich te nemen.
Het onbekende….. het avontuur tegemoet.
Eenmaal aangekomen was de nederzetting zo goed als verlaten en werden de schepen
(zonder tegenstand) vlot afgemeerd.
Na wat zoeken werd er een goede plek gevonden om de vuren op te stoken voor een
feestmaaltijd.
Een sfeervol stulpje van zo een honderd bij honderd meter breed en duizend meter hoog,
fungeerde als shelter voor de koude buiten.
Een echt vuur werd ontstoken, daarna een tiental Cobb vuren om het heerlijke
Schrijvervlees te grillen. Heerlijke salades heerlijk brood!! het carnaval kon beginnen.
Troubadour Dave gaf het feest een muzikale tint, de term “piesfiets “ was geboren (en zal
spoedig worden opgenomen in de dikke van Dalen).
Tot in de late (vroege) uurtjes duurde het feest wat eigenlijk niemand had moeten missen.
De zeelieden van Arnemuiden staan er om bekend dat er tot laat gefeest wordt, maar dat
iedereen de volgende dag weer op tijd present is. Zo geschiede.
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De succesvolle overname van het Goese Sas is menigeen naar het hoofd gestegen en vol
overmoed is men aan boord gegaan om over het grote water te varen en Zierikzee in te
nemen.
Dit is volledig mislukt!!
In de monding van het toegang kanaal is de Armada tot stilstand gekomen.
Nee geen sirenes dit keer, maar de geur van bier en lekker eten was deze keer de oorzaak.
Wat een welkom!!
Een op een fiets rondscheurende havenmeester hielp iedereen de schepen vast te knopen.
Iedereen is vanavond welkom in mijn zweethut melde hij, kom kom!!.
Eerst overleg.
Op het vlaggeschip de Wilhelmina,
(genoemd naar Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria, prinses der Nederlanden, prinses van
Oranje-Nassau ennnnn Hertogin van Mecklenburg),
werd onder het genot van een ton kaas en worstjes het besluit al gauw genomen.
We gaan!! Een aanbod wat niemand kon weigeren.
In een fantastisch clubhuis met een fantastische crew mondde het weer uit in een geweldig
feest.
Pinksteren als het fff kan meegaan!!!! want het is superrrr gezellig.
Frits & Helena.
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Losse FLODDERS
De redactie ontving de onderstaande inzending

Hoi Redactie van de nieuwsbrief,
Wat ziet de nieuwsbrief er weer mooi en goed uit !!!!
Mn complimenten voor zoveel leuke artikelen en verhalen.
Leuk te lezen.
En voor ik het vergeet, zouden jullie ook de donderdag klusploeg hartelijk willen danken voor het
vele werk verricht aan de steigers deze winter.
Wij liggen aan de F steiger en het is even wennen dat hij niet meer onder onze voeten beweegt.
Zodra we afstappen stappen we nu echt op vaste wal.
Heel fijn en nogmaals dank voor deze klus, zeker ook namens de andere gebruikers van de steiger.
Vr gr, Suzan
------In de vorige nieuwsbrief nog vergeten te melden dat er (veel) hele
mooie foto’s gemaakt zijn door onze huisfotograaf Guy van de
openingstocht op 28 april.

Klik hier om ze te
bekijken

LIGPLAATS VRIJ?
Ook al bent u maar 1 nachtje weg: meldt het even bij
de havenmeester!
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Optimistenhok gevuld met Optimisten WSVA
Misschien is het u ook opgevallen dat ons optimistenhok weer is gevuld met
optimisten!
De jeugdcommissie heeft na de laatste jeugdzeil les van 30 juni het afgelopen
seizoen geëvalueerd. Hierbij was het optimistenzeilen wederom een groot
succes onder de deelnemers van 2018. Een van de leerdoelen van het
jeugdzeilen is om de jeugd te ondersteunen bij het zelfstandig bedienen van
een zeilboot. Voor sommige een enorme uitdaging en voor de ander een koud
kunstje, maar samen met een vriendje of vriendinnetje kregen de meeste
jeugdleden het snel onder de knie.
De jeugdcommissie heeft gekeken naar de mogelijkheden om te blijven huren of een aantal optimisten
zelfstandig aan te schaffen ten behoeve van het jeugdzeilen.
Na wat speurwerk op het internet werd in Friesland een set van 7 complete (opknap) optimisten
aangeboden voor een schappelijke prijs. De huidige zeilleraar was klaar met zijn studie en was daarbij
gestopt met het geven van zeillessen. Met groot transport werd op donderdag 3 juli de optimisten
achter het Club Uus afgeleverd en heeft de jeugdcommissie de optimisten gelijk ingeruimd in het
optimistenhok.
De jeugdcommissie is daaropvolgend bijeengekomen voor het uitwerken van nieuwe lesplannen.
Op de volgende pagina leest u hier meer over.
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Aankondiging Optimisten cursus augustus 2018
Beste jeugdleden,
Zoals je hiervoor al hebt kunnen lezen, heeft WSV Arnemuiden kort geleden 7 Optimisten aangekocht.
Natuurlijk willen we deze niet stil laten liggen in de Optimisten berging maar gaan hiermee graag aan
de slag.
Op vrijdag 17 augustus starten wij een Optimisten cursus. In 4 avonden willen we je de basis leren
van het zeilen in een Optimist of mocht je al ervaring hebben dan willen we deze opfrissen om nog
beter te leren zeilen.
De cursus bestaat globaal uit de volgende onderdelen.







Optuigen van de boot, benamingen van de onderdelen.
Windrichting en zeilstanden.
Voorrangsregels en veiligheid.
Afvaren en aankomen.
Overstag gaan, gijpen en opkruisen.

Zoals jullie van ons gewend zijn staat plezier en gezelligheid voorop.
We hebben plaats voor maximaal 18
deelnemers. Heb je interesse en wil je
meer informatie of inschrijven? Hou de
website www.jachthavenoranjeplaat.nl
goed in de gaten!
Graag tot augustus!
Groeten van de jeugdcommissie.
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Aangeboden...
GRATIS GRATIS GRATIS

Electrische inbouw boot/caravan kachel-ventilator.
Merk: Dimplex type BUH24T
Vermogen 2000 watt , 2 standen
Afmetingen: 43cm x 21cm x 9cm =BXDXH
Bertus Luitwieler

Nieuwe leden
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Losse flodders

Kinderen leren spelenderwijs over veilig varen met Boet’s Boten Bingo

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
Vacature 4
Tom Werff
Bertus Luitwieler
Ron Nagtegaal
Vacature 5

voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl

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

CJO
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Redactie nieuwsbrief
Webmaster

penningm.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl

Lilybeth en Rien
Vacature 6
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