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5 sep 2018 Jaargang 38, nr 34 

NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief   

Wilt u nog eens een nostalgisch liedje 

beluisteren over een mooie zomer die 

voorbij is klik dan hiernaast... 

https://www.facebook.com/pages/Jachthaven-Oranjeplaat-Arnemuiden/276798455721203
https://www.youtube.com/watch?v=23ORU2CZ5K4
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Van de voorzitter 

 
Geachte leden, 

 

De vakantieperiode is voorbij. We hebben een kleine dip in het mooie weer maar de 
verwachting is dat het weer mooi weer gaat worden. Het mooie zeilseizoen van 2018 is zeker 

nog niet voorbij. 

Wat is de afgelopen zomer allemaal gebeurt. Wijzelf hebben met onze zeilboot niet veel 

kunnen zeilen en alleen een korte vakantie gehad waarin we twee dagen in Chatham zijn 
geweest en een paar dagen Blankenberge, kort maar ontspannend. 

De laatste nacht hebben we voor anker bij het Aardbeieneiland doorgebracht met een 

prachtige zonsondergang boven Veere, eigenlijk hoef je niet ver weg te gaan. 
Het is dit jaar niet gelukt om een geschikte kandidaat voor de zomerhavenmeester te vinden. 

We hebben dit opgelost door Maarten meer uren te laten draaien. De vervangend 

havenmeesters hebben hem twee dagen in de week vervangen. We danken de havenmeester en 
de vervangend havenmeesters. 

 

Bestuursleden CJO. 

Vlak voor het zomerseizoen hebben twee CJO-bestuursleden hun functie neergelegd, we 
hebben hierover een bericht gestuurd. Dit betekent dat het CJO-bestuur nu zonder secretaris 

en vertegenwoordiging in de Haven Commissie zit (het technische bestuurslid). We lossen dit 

nu op door gezamenlijk deze functies op te pakken en mogelijk een inzet van een lid die 
tijdelijk de rol van secretaris op wil pakken. We zijn nog op zoek naar mensen voor de open 

functies. Dat moet toch mogelijk zijn in een haven van meer dan 400 ligplaatsen! Als u 

geïnteresseerd bent kunt u ons altijd bellen of mailen.  
 

Voormalig terrein “ Van Fraassen” 

De CJO heeft bij de Gemeente Middelburg een plan ingediend voor invulling van het voormalig 

terrein van “Van Fraassen”. We verwachten hier binnenkort antwoord op te ontvangen. Het 
idee is om in eerste instantie voorzieningen te maken voor trailerbare boten en het gebruik van 

het terrein later uit te breiden.  

De procedure die we volgen is het indienen van het plan bij de Gemeente en het maken van 
een grove schatting van de kosten en opbrengsten. Daarnaast voeren we met de accountant en 

de bank een toetsing uit van de financiële plannen. Als het plan door de Gemeente 

geaccepteerd wordt en het aankoopbedrag bekend is, zullen we goedkeuring vragen aan de 

ALV. Uiteindelijk zijn het de leden die een besluit nemen. 
 

Tot slot goed nieuws over het gezamenlijk initiatief van de CJO en WSVA voor het uitbreiden 

van het jeugdzeilen. Er zijn een aantal Optimisten aangeschaft waarmee zeilles wordt gegeven 
op de vrijdagavond. Het animo groot, er zijn 20 cursisten en er kunnen momenteel geen 

nieuwe cursisten meer. Alle lof en dank voor de initiatiefnemers. 

 
Zo blijkt het weer dat waar initiatieven worden genomen vaak nieuwe kansen en 

mogelijkheden worden gecreëerd. Daarmee kom ik weer terug op mijn eerdere vraag:  

wie wil er in het bestuur van de CJO om kansen te creëren…… 

 
Groeten, 

Namens het CJO bestuur, 

Wim Goedhart 
Voorzitter CJO 
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Familie berichten 

 

 

 

 

Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven vele kaarten en 

bezoekjes van de haven.  

Groet Daan en ook Janny  

Van ons trouwe “donderdag-ploeg” lid 

Daan van Tilburg ontvingen we 

onderstaand bericht: 
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Vrijdaghap 

7 sept 

 

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.  

Er hangt ook een prijsje aan vast. 

WSV  
Arnemuiden 

Lees meer 

mailto:redactie@jachthavenoranjeplaat.nl
https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/activiteiten/29/vrijdag-hap-sate-frietjes-salade
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Beste leden, 

Het is alweer bijna tijd voor de traditionele clubkampioenschappen van 29 en 30 september. De Wed-

strijdcommissie hoopt dat u de afgelopen maanden veel zeiluren met het mooie weer heeft kunnen 

maken.  

De Wedstrijdcommissie is alweer druk om een aantal leuke banen in elkaar te zetten voor dat week-
end. Dit kampioenschap wordt gevaren onder het SW handicapsysteem en u kunt zich hiervoor al in-

schrijven op de website 'Wedstrijdzeilen'.  

Op zaterdag 29 september zal de briefing om 9.15 uur in het Club Uus aanvangen. Het eerste start-

sein zal rond 10.00 uur worden gegeven. De gebruikelijke middagbreak zal plaatsvinden op de Arne-

plaat en na de lunch wordt een tweede wedstrijd gevaren. 

Op zondag 30 september zal de briefing om 11.00 uur aanvangen. 

Meer informatie binnenkort op de website 'Wedstrijdzeilen'. 

We zien uw aanmelding graag tegemoet. 

De Wedstrijdcommissie 

Clubkampioenschappen  
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Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van juli zijn de ‘nieuwe’ optimisten op vrijdag 17 augustus in 
gebruik genomen. Voor aanvang van de nazomerse optimisten cursus lag het aantal aanmeldingen al 

snel boven de 18 deelnemers. Naast de zeven optimisten van de WSVA zijn er ook enthousiaste jeugd-

leden met een eigen optimist, hierdoor konden alle deelnemers zeilen in een optimist. 

Op de kant kregen de deelnemers  eerst uitleg over de optimist, met name het optuigen en daarnaast 

de benamingen van de onderdelen.  Uiteraard werd hierbij de wind met de zeilstanden doorgenomen.  

 

Impressie optimisten cursus van vrijdag 17 augustus.  

 

Theorie wind 

en benamin-
gen van de 

onderdelen... 

 

 

….optuigen van een optimist …. 

 

 

 

 

...en dan de 

praktijk. 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 7 september is het alweer de laatste cursusavond, dit zal feestelijk worden afgesloten met 

lekker eten in ‘t Club-uus. 

De jeugdcommissie 

Nazomers jeugdzeilen in de optimist 
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Uitnodiging voor de Veerse Meer bokaal 2018. 

Datum: 30 september  2018 

Tijd:  9.00 – 17.00 uur 

Locatie: Camping De Schotsman, Schotsmanweg 1 te Kamperland  

De Veerse Meer bokaal is de jaarlijkse zeilwedstrijd aan het eind van het seizoen tussen alle water-

sportverenigingen aan het Veerse Meer. Dit jaar is de organisatie in handen van WSV Arne. 

Er wordt gezeild in Polyvalken met teams van minimaal 3 personen. De valken worden door de organi-

satie ter beschikking gesteld. 

Een team inschrijven gaat via de website www.veersemeercup.nl. Hier kun je ook meer lezen over het 

reglement en de historie van de wedstrijd. 

De kosten zijn €15,- per persoon en worden 's ochtends door de schipper van het team betaald bij het 

aanmelden. 

Hiervoor krijg je bij ontvangst koffie/thee met een koek, lunch tussen de middag én natuurlijk de 

Polyvalk voor het zeilen van de wedstrijden. 

Minstens één persoon per team moet lid zijn van de watersportvereniging waaronder ze de wedstrijden 

deelnemen. 

Inschrijvingen sluiten op 23 september 18:00 uur i.v.m. het reserveren van de Polyvalken. 

Er is veel belangstelling en we hebben geen onbeperkte voorraad Polyvalken tot onze beschikking, dus 

zorg dat je op tijd bent aangemeld! 

Bij meer inschrijvingen dan beschikbare boten zal de loting worden bepaald door de wedstrijdorganisa-

tie. 

Voor vragen kun je ook terecht bij  Natascha de Pagter, e-mail: bert_natas@hotmail.com, contactper-

soon voor WSVA.  

 

Veerse Meer bokaal  

http://www.veersemeercup.nl
mailto:bert_natas@hotmail.com
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http://www.dejongsails.nl/
https://www.josboone.nl/
http://www.vandersneppen.nl/
http://www.ruiterpad.com/
http://oostwatering.nl/
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Losse FLODDERS 

Gelezen in Varen doe je Samen 

Lees meer 

 

Lees meer 

Geachte leden, 

Dit jaar is het mogelijk om het jaarformulier WSVA/ CJO elektro-

nisch (middels smartphone, tablet of PC) in te vullen via onderstaande 

link: 

https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/jaarformulier 

Het jaarformulier moet hierbij volledig zijn ingevuld anders wordt het 

niet in behandeling genomen door de CJO. 

Indien u liever gebruik wilt maken van het pdf document, dan kunt u het jaarformulier onderaan de 

webpagina (jaarformulier) downloaden en afgeven of als bijlage versturen naar de havenmeester. 

Tot slot willen wij u hierbij verzoeken om het jaarformulier voor 15 september in te vullen en te 

verzenden (u ontvangt een bevestiging van opgave op uw e-mailadres). 

Met vriendelijke groeten,  

Bestuur CJO 

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/tips-voor-het-onderhoud-van-een-reddingsvest?utm_source=Varen+doe+je+Samen%21&utm_campaign=abd02cc55e-_Varen_doe_je_Samen_Nieuwsbrief_12_decem12_8_2017_&utm_medium=email&utm_term=0_0bf05600b8-abd02cc55e-312
https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/snelvaren-met-waterscooter-jetski-hou-het-leuk-en-veilig
https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/jaarformulier
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Het was een lang gekoesterde wens en elk jaar hebben we er over gepraat, maar het was er steeds 

niet van gekomen, totdat we in juni een uitnodiging kregen van een sleepbootvriend om in augustus de 

Saeftinghe feesten in Paal bij te wonen. Hij komt daar vandaan en gaat elk jaar naar de feesten toe en 

doet daar dan ook rondvaarten maken met publiek. 

Dus daar hoefden we niet lang over na te denken, het viel gelukkig net in onze vakantie, de afspraak 

was gemaakt. 

Zoals iedereen weet ligt Paal naast het Verdronken Land van Saeftinghe aan de Westerschelde en bij 

laag water valt de haven helemaal droog, er is wel een verschil van 5 meter.  

Dit houdt in dat je alleen met hoog water het haventje in kan varen en bij laag water de boot 

helemaal in de prut ligt! 

Met 2 sleepboten (Teunis en Wilhelmina) vertrokken we zaterdagmorgen 25 augustus 2018 om 10.00 

uur uit Wemeldinge. Het was mooi weer en weinig wind. 

Op de Westerschelde (Schaar van Valkenisse) liepen we 14 km met de stroom mee.  

Veel te vroeg kwamen we aan bij Paal, verschillende keren liepen we vast omdat het water nog te laag 

stond. Na 1,5 uur voor anker te hebben gelegen op de Westerschelde konden we het haventje 

binnenlopen. 

Gelukkig stonden er mannen klaar op de steiger om ons op te vangen. Keren met de boot ging net en 

er zijn speciale touwen aan de palen bevestigd met ringen waar je aan vast kan knopen, zodat de boot 

niet opgehangen wordt als het water zakt. 

Ik moet zeggen, het viel me allemaal niet tegen, er waren trappen waar je naar boven kon klimmen, 

dus geen probleem om van boord af te gaan met laag water, alleen de hond hebben we achter moeten 

laten bij onze dochter, want een bouvier neem je niet zo gauw op je schouders. 

DROOGVALLEN IN DE HAVEN VAN PAAL 
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Van te voren hadden we Jo en Ria van de Poseidon gebeld en verteld van onze plannen. Spontaan bo-

den ze aan om ons dit weekend te assisteren bij de rondvaartjes, ze hebben jarenlang in het haventje 

gelegen en weten precies waar de ondieptes zitten, zodat we niet vast komen te zitten met publiek 

aan boord!  

Dit aanbod hebben we zeer dankbaar aangenomen, het was heel gezellig het weekend samen en ik 

geloof dat ze ook genoten hebben, want ze kwamen een heleboel bekenden tegen van vroeger. 

En je weet, Zeeuw-Vlaanderen, is toch een beetje bourgondisch ingesteld, het ligt natuurlijk dicht bij 

België, dus in het plaatselijk café was het goed vertoeven en eten! 

 

Aangezien je alleen met hoog water uit het haventje kan varen, was het dinsdagmorgen vroeg op-

staan. Om zes uur ’s morgens zijn we vertrokken en waren we al aan het varen op de Westerschelde.  

De zon kwam net op en het was windkracht 2, zo mooi en rustig hebben we het nog nooit meegemaakt 

op de Westerschelde! 

We kijken terug op een mooi en gezellig weekend en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Willy van Hoorn 

Slb. Wilhelmina 
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Zelf ga ik het Engelse SRC certificaat halen wat vrijwel gelijk staat aan 

het Nederlandse Basiscertificaat Marifonie + Marcom-B. Met het SRC mag 

je zowel binnenvaart- als zeevaartmarifoons bedienen, evenals EPIRBs, 

SARTs en AIS en kun je je apparatuur gewoon registreren bij Agentschap 
Telecom. In tegenstelling tot Marcom-B is het SRC certificaat fors 

goedkoper en kun je het binnen een dag halen. Let op, het cursusboek 

en het examen zijn Engelstalig. De kosten van de cursus zijn €245 

en £60 (±€72) examengeld. Als we meer dan 6 deelnemers hebben is het 

mogelijk om de cursus en het examen in het clubhuis te krijgen. Er is 

nog geen datum vastgesteld en zal in nader overleg worden gedaan. Heb 

je interesse? Stuur dan een mail naar mark.minnaard@conniption.nl.  

 

Meer informatie is te vinden via https://aquaplanning.org/nl/src-marifoon-cursus-examen-1-dag/

marifooncursus-in-detail  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mark Minnaard 

SRC certificaat  

Van Mark Minnaard kregen we het 

verzoek om onderstaand bericht te 

plaatsen: 

mailto:mark.minnaard@conniption.nl
https://aquaplanning.org/nl/src-marifoon-cursus-examen-1-dag/marifooncursus-in-detail
https://aquaplanning.org/nl/src-marifoon-cursus-examen-1-dag/marifooncursus-in-detail
http://www.zeelandboten.nl/
http://www.haarstudiojose.com/
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Nieuwe leden 

 

Tien feiten…. 

1. Je kan je ogen niet wassen met zeep. 

2. Je kan je haar niet tellen. 

3. Je kan niet door je neus ademen als je je tong uitsteekt. 

4. Je hebt net nummer 3 geprobeerd. 

6. Bij het proberen van nummer 3 merkte je dat het mogelijk is, maar dat je dan net een 

hond bent. 

7. Je bent nu aan het glimlachen, omdat je bent beetgenomen. 

8. Je hebt nummer 5 overgeslagen. 

9. Je hebt net gekeken of er een nummer 5 is. 

10. Deel dit bericht met je vrienden, zodat zij ook kunnen (glim)lachen! 

Even (glim)lachen... 
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http://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/
http://www.bouwgroep-peters.nl/
http://www.lionsails.nl/
http://www.zuidschor.nl/
http://www.inenout.nl/
http://deltamarina.nl/
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Losse flodder  

 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” 

Zuid Afrika... 

Er zit een meisje in een café nogal sip te kijken en te zuchten. Een jongen gaat naar haar toe, en vraagt 

wat er aan de hand is. "Nou," zegt het meisje, "ik zou zo graag mijn zus eens bezoeken in Zuid-Afrika, 

maar de bootreis is veel te duur." "O, maar dat komt goed uit," zegt de jongen, "want ik ben matroos. Ik 

wil je best in mijn plunjezak het schip op smokkelen." "Dat zou geweldig zijn," zegt het meisje, "maar 

wat moet ik daar voor doen?" "Nou," zegt de jongen, "ik kom je elke avond eten brengen. En dan zou ik 

het fijn vinden als ik een half uurtje bij je mag komen liggen." "Dat is wel goed," zegt het meisje. Dus 

wordt het meisje het schip op gesmokkeld. Elke avond komt de matroos haar eten brengen, en blijft dan 

een half uurtje bij haar. Na drie weken vindt het 

meisje de reis wel lang 

gaan duren. Ze besluit 

maar eens naar boven te 

gaan. Boven gekomen ziet 

ze de kapitein lopen, en 

aan hem vraagt ze: 

"Kapitein, duurt het nog 

lang voordat we in Zuid-

Afrika zijn?" "Nogal," zegt de kapitein, "want dit is de veerboot naar Texel.  

http://www.dixiesjachtreparatie.nl/
http://www.gideonse.nl/watersport
http://www.flipperwatersport.nl/
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Colofon 

WSVA  

Voorzitter Ron Nagtegaal voorzitter.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl 

Secretaris Vacature 1 

Penningmeester Rien Maat penningmeester.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl 

Leden Patrick Fermont  wsva.jeugd@jachthavenoranjeplaat.nl 

  Ad Bezemer  

 Vacature 2 

 Vacature 3 

CJO  

Voorzitter Wim Goedhart voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl 

Secretaris Vacature  4 

Penningmeester Tom Werff penningm.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl 

Leden Bertus Luitwieler 

 Ron Nagtegaal 

  Vacature  5 

Redactie nieuwsbrief Lilybeth en Rien 

Webmaster   Vacature 6 

Alle inzenders: Hartelijk dank! 

mailto:voorzitter.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:penningmeester.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:wsva.jeugd@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:penningm.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:voorzitter.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl
mailto:secretaris.cjo@jachthavenoranjeplaat.nl

