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Beste leden,

November, de maand van de Algemene Ledenvergadering. Dit jaar is de najaars ALV op vrijdag
23 november. Als u deze tekst leest heeft u de uitnodiging al ontvangen.
We hebben deze keer niet veel bijzondere agendapunten maar wel veel plannen voor het
komende jaar en daarna. Deze willen we aan jullie toelichten.
Een belangrijk agendapunt is dat de CJO een nieuw algemeen bestuurslid wil voordragen,
Ronny Poppe. Ronny heeft nog geen vaste ligplaats maar is blij in onze haven te liggen en wil
zich graag inzetten voor de CJO als bestuurslid en vertegenwoordiging in de Havencommissie.
Hij zal zich tijdens de ALV aan jullie voorstellen.

Jammer genoeg hebben we nog geen nieuwe secretaris gevonden voor de CJO. Ook de WSVA
zoekt nog bestuursleden, dit wordt echt nijpend en gaat consequenties hebben voor het
seizoen 2019.

Er zijn altijd redenen om naar de ALV te komen, het gaat over betrokkenheid met de haven,
kennisnemen van de plannen van de CJO en WSVA maar zeker ook de gezelligheid. We hebben
ook veel plannen die we jullie toe zullen lichten.

Naast de begrotingen en een ‘tussenstand’ van de financiën, die er overigens goed uit zien,
willen we een korte toelichting geven op het aanpassen van het jaarformulier, de
toeristenbelastingregel, het Buren overleg, voormalig terrein van Van Fraassen, ontwikkelingen
rond de Witte Raaf, voorgenomen enquête en nog een aantal zaken.

De beide besturen rekenen op jullie aanwezigheid voor een informatieve en gezellige avond.
Ben je nog nooit bij de ALV geweest, kom een keer!

Groeten, Wim Goedhart
Voorzitter CJO
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Havenzaken
Plafondplaten Clubhuis
De Donderdag ploeg is gestart met het vervangen van de plafondplaten rondom het clubhuis. De oude waren op
meerdere plaatsen door regenwater aangetast. Een flinke klus...

Optimisten opknappen
De jeugdcommissie heeft een aantal Optimistjes aangeschaft om zo onze jeugd het zeilen te leren.
Dat is maar goed ook want het is hoog nodig dat er meer jeugd op de haven komt. De grijze haren zijn nu aan het
overheersen. En wie de jeugd heeft,heeft immers de toekomst.
Maar helaas de Optimistjes zijn niet nieuw en daar moet het nodige aan worden opgeknapt.
Zo is er toch aan die grijze koppen van de donderdagploeg gevraagd om daar wat aan te doen. Deze zijn nu begonnen aan het repareren, schuren en straks als alles gerepareerd is te schilderen.
Hilde en Gerard hebben met hand en span diensten van andere klussers de taak op zich genomen. Maar of heel
het karwei voor de zomer geklaard is is nog maar te bezien. Ze doen in ieder geval hun uiterste best.
Het plezier om straks alle zeven bootjes op het water te zien motiveert de klussers . Als je donderdags op de haven bent kom dan gerust even kijken.
Een hart onder de riem doet het altijd goed
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Zondag 18 nov
Het beloofd een gezellig middagje /avond te worden: Rob Koers geeft een
lezing over het Loodswezen en deze begint om 15.00 u, dus zorg dat u op tijd
bent (het clubhuis is al open vanaf 14.30 u).
Aansluitend zullen de ons welbekende “Vrief-outjes” zorgen voor een
sfeervolle muzikale omlijsting.
De keukenploeg zal rond 18.30 u een heerlijke
Stamppot serveren (€ 7,-)

Vrijdag 23 nov 19.30 u

Zondag 25 nov
De vele vrijwilligers van de haven zijn door de
besturen van CJO en WSVA van 15.00 tot 18.00 u
uitgenodigd voor een hapje, drankje en een
presentje.
Een uitgelezen kans voor leden die nog niet
toegetreden zijn tot dit excellente gezelschap om
hiermee eens kennis te maken om wellicht ook toe te
treden….Kom ook en informeer naar de
mogelijkheden en wensen. We zijn uiteindelijk een
haven die volledig draait op vrijwilligers!

Zaterdagavond 8 december
Voor het zoveelste jaar achtereen zijn onze eigen “havenkoks” Wouter en
Jos, met behulp van de nodige ondersteuning weer van plan om een luxe
Walking Dinner te verzorgen.
Hiervoor is het maximum aantal deelnemers gesteld op 50 personen.
Inschrijven hiervoor is mogelijk op de lijst in het clubhuis. De kosten
bedragen ca € 20,- te betalen op de avond zelf.
Clubhuis open vanaf 18.00 u
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Zondag 23 december
Traditiegetrouw wordt het clubhuis in deze periode weer helemaal
in kerstsfeer gebracht. De zondagmiddagen rondom deze datum zijn
dan ook altijd heel gezellig waarbij het hoogtepunt toch wel 23
december zal worden. De kerstboom, gezellige verlichting, de gratis
glühwein en de vele enthousiaste leden zullen hopelijk weer zorgen
voor een succesvolle “Kerstborrel”.

Zondag 6 januari 2019
Ook deze middag is traditie in onze haven: Alle leden worden uitgenodigd om te klinken op het nieuwe
“havenjaar”. We verwachten weer een prachtige
speech van de beide voorzitters (?..) en natuurlijk
een hapje en een drankje.

Wordt óók weer gezellig…!

29 &30 september 2018
Op basis van de zonnige weersvoorspellingen werd vrijdagavond in het clubhuis nog druk geanalyseerd
over de zeilvoering. De meeste deelnemers pasten hun voorzeil aan naar genua in plaats van een fok.
Voor een enkeling werd het voordewindszeil ook nog even aangepast in de rating van spinnaker en /of
gennaker om zo zaterdag met het lichte weer het maximale eruit te halen.
De wedstrijdcommissie had via de website 15 aanmeldingen ontvangen met nieuwe en bekende
schepen. Op zaterdagochtend was het Club Uus op tijd geopend en waren de vrijwilligers al druk in de
weer. Onder het genot van een lekker kop koffie met een Zeeuwse bolus werd rond 9.00 uur gestart
met de briefing. Hierbij werd de wedstrijdbepalingen met aansluitend de wedstrijdbaan voorgelezen.
De wedstrijdcommissie had voor het ochtenddeel een mooie baan richting Geersdijk van 6.8 NM
uitgezet. Aan zonuren geen te kort, maar in de ochtend stond er weinig wind en vanwege de
lunchpauze op het Arneplaatje werd hiermee rekening gehouden.
In de aankondiging en op de website, werd voorafgaand het wedstrijdweekend de app RaceQs onder de
aandacht gebracht. Deze app laat naast je locatie en gezeilde track ook de beweging (in 3D) van je
boot zien.
Lees verder >>
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Vervolg Clubkampioenschappen WSVA
Kort na de briefing vertrok het startschip naar het Arneplaatje, om 9.55 uur werd het startsein
gegeven en om 10.00 uur waren de deelnemers gestart. De startlijn is een denkbeeldige lijn tussen het
startschip en de groene staak (strekdam aan de kant van Noord Beveland). Vanwege de zuid oosten
wind en als bovenboei de scheidingston VM 60-S /15, was een start over stuurboord boeg gunstiger.
Hierdoor was het gunstiger om in de buurt van de staak te starten in plaats van het startschip. De
Joyce en de Julai zaten aan de verkeerde kant en waren over bakboord gestart. Zo gezegd was over
stuurboord starten gunstiger en dat werd in uitvoering gebracht door de Bojangles en de Auklet. Zij
waren mooi weg en kwamen als eerste aan bij de scheidingston en konden vervolgens al snel hun
spinnaker hijsen.
Vanwege de bomen aan de kant van de Bastiaan de Langeplaat moest er goed worden gekeken naar de
wind en moest er extra worden gelet op de zeiltrim. De eerste kwam rond 11.22 uur over de finish en
de laatste om 12.17 uur.
Het support schip van Jo en Ria waren in de tussentijd al
druk met het opwarmen van de soep en de knakworsten.
Inmiddels traditie om na de eerste wedstrijd onder het
genot van een broodje knakworst en de lekkere soep van
Nel de wedstrijd/ baan te evalueren.

Na de heerlijke lunch konden de deelnemers er weer
tegenaan, de wedstrijdcommissie had voor het middagdeel twee rondes richting Geersdijk met als
keerboei VM 50-S/1 en de VM 60-S/15, start- en finishlijn bleven ongewijzigd. Er stond nog steeds een
lichte wind uit dezelfde hoek,
maar voldoende om alle open en
kajuitboten te laten starten. Om
13.00 uur werd het
waarschuwingssein gegeven en
om 13.05 uur het startsein. Bij de
tweede start waren alle
deelnemers over stuurboord
gestart en hierdoor kwamen
meerdere schepen gelijk aan bij
de keerboei. Iedereen gaf elkaar
ruimte waardoor er geen problemen waren bij het ronden.
Sommige deelnemers moesten nog wat goed maken ten opzichte van de eerste race. De Auklet kwam
om 14.26 uur over de finish gevolgd door de Julai om 14.28 uur. Een nieuwe deelnemer Tuimelaar was
op zaterdag erg constant en had op rating twee keer een derde plaats gevaren. Ook voor de Tuimelaar
was het een lastige zeildag met name door het lichte weer, hierdoor kon hij niet in zijn trapeze
hangen. De laatste deelnemer kwam om 15.12 uur over de finish, iedereen was op tijd terug in de
haven om zich klaar te maken voor de mosselavond.
De tussenstand van zaterdag 29 september: de Auklet op de eerste plaats, gevolgd door de Julai met
gelijk aantal punten de Tuimelaar en de Bojangles. Als de Auklet deze prestaties doorzet, dan wordt
het knap lastig voor de concurrenten.
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Vanwege de mosselfeestavond stond de start op zondag gepland om 12.00 uur, met windkracht 3 uit
het noord westen was er meer wind dan op zaterdag. Om 11.00 uur werd de briefing gegeven en werd
de baan van 10.7NM voorgelezen. Dit keer twee rondes Haringvreter met een extra keerboei voorbij
Veere richting Veersedam.
Er moest nu naar het noorden gestart worden, vanwege de windrichting werd er weer over stuurboord
gestart. De Julai was ten opzichte van de eerste wedstrijd van zaterdag als eerste gestart, gevolgd
door de Kind of Blue, Tuimelaar, Big Love en de Aquaholic. Bij de Aquaholic was er een crewwissel ten
opzichte van zaterdag, onze jeugdleden Bernice (8 jaar) en Oger (12 jaar) waren op zondag
aangemonsterd. Met het hele gezin hebben zij de wedstrijd uitgevaren en een mooie prestatie
geleverd!

Vanwege de wind kwamen de grote boten meer opzetten, maar in de eerste ronde hield de Julai haar
koppositie. Deze moesten zij later in de wedstrijd afstaan aan de Auklet, de Joyce liep onder genua en
grootzeil hard in en soms voorbij. Vanwege het mooie weer was er nog een deelnemer die tijdens de
wedstrijd even ging zwemmen, achteraf gezien niet vrijwillig. De tacticus had een groene ton ter
hoogte van Kamperland over het hoofd gezien, waardoor zij vast kwamen te liggen. Later die dag
bleken meerdere deelnemers de bodem van het Veerse meer te hebben geraakt (de een wat langer
dan de ander).

Als eerste kwam de Auklet om 14.21.04 uur over de finish, gevolgd door de Julai om 14.21.30 uur en
als derde kwam de Joyce om 14.21.42 uur over de finish. De Big Love had een mooie race gevaren, de
bemanning was inmiddels op elkaar ingespeeld en hierdoor werden er geen fouten gemaakt in de
handelingen.
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Voorafgaand de prijsuitreiking werden een aantal vrijwilligers extra bedankt voor hun inzet.
Harry en Ria (startschip)
Jo en Ria (support schip)
Nel (catering)
Dit jaar had de wedstrijdcommissie een verloting georganiseerd onder alle deelnemers: een
reddingsgordel twv 95,- euro en wedstrijd handschoenen van het merk Harken twv 55,- euro. Deze
prijzen werden beschikbaar gesteld door de sponsor Jachtwerf Oostwatering te Veere.
En toen de prijsuitreiking:
De penningmeester WSVA Rien Maat heeft een nieuwe wisseltrofee ter beschikking gesteld voor de

clubkampioenschappen WSVA en staat boven op de bar in het Club Uus.
De gezeilde en gecorrigeerde tijden zijn te vinden op de website Wedstrijden (https://
www.jachthavenoranjeplaat.nl/wedstrijden)
Naast het mooie weer was het een geslaagd clubkampioenschap, dit werd mede mogelijk gemaakt door
onze vrijwilligers en onze sponsor Jachtwerf Oostwatering.
De wedstrijdcommissie ziet uw volgend jaar graag op de startlijn verschijnen voor de
Haringvreterrace.
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Veerse Meer Cup 2018
30 september 2018: strak blauwe hemel, licht windje en zonnetje erbij, wat wilde je nog meer.
Terwijl de meeste bezoekers van de mosselavond bij de WSVA nog lekker op één oor lagen, was ik 's
morgens al vroeg op weg naar de Schotsman in Kamperland. Daar vond het jaarlijks terugkerende
zeilevenement van de verenigingen van het Veerse Meer plaats. In polyvalken werd er voor de 8ste
keer op rij gestreden om de begeerde Veerse Meer bokaal. De bedoeling is dat er 2 teams per
vereniging het tegen de andere teams opnemen. De club met de beste scores van beide teams gaat
met de bokaal naar huis. De andere teams doen gewoon mee voor het algemeen klassement.
De organisatie was dit jaar in handen van de WSV Wolphaartsdijk. Al een aantal jaren is het de Royal
Yachtclub Belgium (Wolphaartsdijk) gelukt de bokaal in handen te krijgen. Hoewel er dit jaar minder
teams deelnamen dan andere jaren (20 teams) was de gezelligheid er niet minder om. Na een
hartelijke ontvangst konden de teams het water op. Even wennen, de meeste teams zeilen normaal
gesproken in een kajuitboot. De boten waren pico-bello in orde, mede dankzij één van de sponsoren
die nog even een schoonmaakbeurt had aangeboden.

Om de mensen op het startschip ook te vermaken werd er regelmatig te vroeg gestart,
te dicht bij het startschip gestart, niet gefinisht en een beetje geroepen. Maar dat
hoort er allemaal bij.... Na 5 wedstrijden gezeild te hebben (en 5x de baan te hebben
verlegd) mocht WSV Wolphaartsdijk met de bokaal naar huis. En niet omdat zij het
evenement hadden georganiseerd hoor....

Helaas was er dit jaar geen team van de WSV Arnemuiden aanwezig, de datum viel
midden in het clubkampioenschap-weekend. Maar in 2019 wordt het evenement
opnieuw georganiseerd en wel vanuit onze haven. We verwachten dan dat er zeker een
aantal teams mee zullen doen en we wellicht de bokaal een jaar lang in ons clubhuis
ten toon kunnen stellen. We houden u op de hoogte....

Voor foto's en uitslagen kunt u een kijkje nemen op www.veersemeercup.nl/veersemeerbokaal
Natascha
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Losse FLODDERS

Gelezen in Varen doe je Samen

Handige watersport-apps op een rijtje
Er zijn verschillende handige mobiele apps voor watersporters en -recreanten beschikbaar. De apps
helpen je bijvoorbeeld bij een goede reisvoorbereiding of het plannen van mooie vaartochten.
Overzichtspagina watersport-apps
Omdat er steeds van deze apps ontwikkeld worden hebben we een overzichtspagina met handige
apps ontwikkeld, waarop we de verschillende mobiele apps op een rijtje hebben gezet. Ga direct
naar de overzichtspagina met handige watersport apps. Vanwege het enorme aanbod van apps met
weerberichten hebben we deze vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Check wel altijd de
weersvoorspelling bij je reisvoorbereiding!
Hulpmiddelen
De apps gelden als hulpmiddel aan boord, bijvoorbeeld bij het plannen van je reis of route of het
reserveren van een ligplaats. Zorg dat je altijd je aandacht op het water en de andere
vaarweggebruikers houdt!
Naar de overzichtspagina watersport apps
Goede, veilige vaart!

Het onderstaande artikel is overgenomen uit de Nieuwsbrief van Watersport
Vereniging de Schelde…….

Kabels in het water
Er wordt hard gewerkt op de
Westerschelde voor de kabels t.b.v. het
windmolen park voor Westkapelle.
Een mooi verslag van de
werkzaamheden...
lees hier het hele verhaal
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Leden schrijven...
Tocht naar Friesland
We hebben deze zomer (wat een zomer hè) een tocht gemaakt naar Friesland. En gekeken of Friesland
wel zo'n watersport provincie is, nu reken maar, maar wel (kleine) zeilboten van ca 8 m1 en heel veel
open boten, valken,16m2 enz. En natuurlijk motorboten in alle soorten en maten.
En met een zeilboot met een diepgang van 1,70 m nu dan heb je een probleem heel veel vaarwegen
zijn beperk bevaarbaar vanwege de diepgang en de jachthavens en net zo afmeren in de prut wel leuk,
je hoeft niet vast te maken. De mast hoogte is geen probleem de bruggen draaien zodra je er voor ligt
daar kunnen ze in zeeland nog een puntje aan zuigen.
Havengeld is leuk meestal incl. stroom en water meestal € 0,50 hoeveel liter je er voor krijgt weet ik
niet, de watertank liep elke keer over. We hebben alles op de motor moeten doen omdat meestal de
wind op was of gewoon niet ging ivm het vaarwater.
IJsselmeer en Markermeer en het meest het Markermeer heeft last van fonteinkruid, er is niet
doorheen te komen, dit wordt een probleem voor de watersport.
Al met al een goede watersport provincie en best leuk om te doen iets ondiepere kiel of met een
motorboot.
Groet Ad Wanjon

Schor’aes
Schor'aes, haas van het schor, is een bijnaam voor een meisje uit Arnemuiden die vaak op het schor te
vinden was…
Succes met het samenstellen van de nieuwsbrief, ik geniet er altijd van.
Met zilte groeten, Ans Kloet

Da's genieten voor die Erremuuse meid

Schor'aes op stap
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Met de kont in de blubber...

SRC certificaat

In de vorige nieuwsbrief ontvingen we van Mark Minnaard
het verzoek om onderstaand bericht te plaatsen:

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 …..

Inmiddels heeft de cursus plaatsgevonden met 7 deelnemers en

ze zijn allen geslaagd!
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Nieuwe leden

Klanttevredenheidsonderzoek
Veerse Meer
Het waterschap heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden op
diverse zaken.
Klik hier voor het Klantevredenheidsonderzoek Veerse Meer
en klik hier voor de apart de uitgewerkte versie van de
watersporters/eilandgebruikers.

Nieuwe leden
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En nu nog even dit...
Tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief realiseerde ik me nog eens hoe bijzonder
jachthaven Oranjeplaat eigenlijk is…



de schitterende ligging, redelijk goedkoop, heel gezellig en er zijn nóg wel wat
pluspunten te bedenken.



...en we zijn een verenigingshaven… We beheren samen, álle leden dus, onze
haven. Dat dit al jaren heel goed loopt danken we aan de vele vrijwilligers.
Momenteel beschikken we over een bestand met 70 actieve leden. En hoeveel
leden zijn er in het verleden al niet heel nauw betrokken geweest op één of
andere manier… Misschien de helft wel van de bijna 600 leden.



Áls er al eens problemen zijn dan worden die door de huidige vrijwilligers zo goed
mogelijk opgelost. Echter…
...wat zou het geweldig zijn als we dan zouden kunnen putten uit een bestand met
namen van leden met kennis op dát specifieke gebied. Dat kan van alles zijn:
beveiliging, technische zaken, ICT, website, administratie, financiën, organisatie,
verzekering, juridisch, organisatorisch en wat er allemaal nog meer zou kunnen
voorkomen op een jachthaven.

Ook al heeft u geen flauw idee wat uw bijdrage zou kúnnen zijn en heeft u alleen op
termíjn gelegenheid zou het toch fijn zijn als uw naam op deze lijst zou staan. Mogelijk
dat er dan in voorkomend geval contact met u opgenomen wordt.
Momenteel zijn onze vrijwilligers actief als:

Advies commissie

Havencommissie

Barvrijwilliger

Jeugd commissie

Bestuurslid

Nieuwsbrief redactie

Klussen (donderdag ploeg)

Wedstrijd commissie

Evenementen commissie

En diverse incidentele gevallen

Hulphavenmeester

Interesse? Stuur een mailtje naar de redactie.
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Losse flodders

Wat is hier gaande? Een reanimatie?
Nee, tijdens de vrijdaghap is de keukenploeg serieus
aan ‘t werk...

..en hiero? Een grote vis aan de
haak? Nee, een vernuftige manier om
sneller te kunnen zeilen...

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

Alle inzenders: Hartelijk dank!
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