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nieuwsbrief 

 

 

Beste leden 

Inmiddels November en de winter staat weer voor de deur. Terugkijkend op het zomer-

seizoen denk ik dat enkel onze leden met een agrarisch beroep eventjes mogen klagen 

over het (te droge)weer, voor de rest denk ik dat iedereen wat het weer betreft een pri-

ma vaarseizoen heeft gehad. Inmiddels staat ook onze boot weer op de kant en gaat het 

klusseizoen weer beginnen zodat ook wij er eind maart er weer klaar voor zijn. terugkij-

kend op afgelopen seizoen kunnen we tevreden zijn. Het weer zat mee, de passanten 

hebben onze haven weer kunnen vinden en in de maanden Juli en Augustus heeft onze 

zomerhavenmeester Aura haar best gedaan om onze leden en de passanten van dienst 

te zijn zowel op de steigers als achter de bar in het clubhuis, onze eigen vertrouwde ha-

venmeester Maarten heeft  de keuze gemaakt om van de woning op onze mooie haven 

te verhuizen naar een dorpje in de Zak, dit houdt in dat de woning momenteel zij het 

met wat vertraging door het mooie buitenschilders weer opgeknapt wordt voor verhuur. 

Zoals het er nu uitziet kunnen we begin volgend jaar gaan verhuren. De WSVA heeft  af-

gelopen jaar ook wel weer wat leuke evenementen gehad waaronder o.a.  de openings-

tocht, de wedstrijden en niet vergeten de mosselavond. Dit waren alle zeer geslaagde 

evenementen enige kanttekening is wel de lage opkomst bij de zeilwedstrijden, waar zijn 

al onze fanatieke en familiaire zeilers gebleven? 

Voor nu staat er nog een ALV, vrijwilligersmiddag en de kerstborrel op de planning, de 

datums vindt u verderop in de nieuwsbrief, wel fijn om te melden is dat we nieuwe vrij-

willigers hebben voor de nieuwsbrief (Elsbeth) en voor de evenementen (Ronald, Frits 

en Helena)allen veel succes gewenst,  Ik wens u allemaal een fijn winterseizoen met ho-

pelijk goed klusweer voor wie dat nodig heeft en graag tot ziens op de haven 

Ron Nagtegaal 

https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/


Beste leden let op! 

 

Per eind november wordt het drinkwater afgesloten en gaan de slangen van de steigers af, er is 

bij het clubhuis nog één kraan die open blijft, hier heeft u wel zelf een slang voor nodig 

 

Heeft u nu een vaste ligplaats in onze haven en het jaarformulier nog niet ingeleverd? Dan zo 

snel mogelijk inleveren want zoals al eerder aangegeven is de deadline al lang verlopen. 

 

Heeft u al een Tag om het hek op de Haven te openen? Deze zijn verkrijgbaar bij de havenmees-

ter. 

 

Volg ons op 

https://www.facebook.com/groups/931054060356200/


Vrijdag avond 25 november 19.30 uur 

De ALV van de WSVA en de CJO kan u in het clubhuis of online bijwonen. 

 

Ook deze keer staan er zaken op de agenda waar voor gestemd moet worden, 

afgelopen ALV vergaderingen was de opkomst zo laag dat er ternauwernood 

gestemd kon worden voor de WSVA of CJO vergadering. 

Het is het wel jammer te moeten constateren dat er weinig leden zijn die de 

moeite nemen om hun stem of eventueel een machtiging uit te brengen. Bij 

deze dan ook de oproep aan de leden om bij verhindering of  gewoon desinte-

resse in het reilen en zeilen van de WSVA en de CJO toch even de moeite te 

willen nemen zodat ook hun stem telt en wij als besturen verder kunnen  

 

Voor u een kleine moeite maar het geeft de vrijwilligers van beide besturen 

dan net even het idee dat ze het niet allemaal voor niks doen , tenslotte doen 

we het om het u allemaal zo veel mogelijk naar de zin te maken op onze mooie 

en nog steeds betaalbare jachthaven 

 



Vanaf 1 januari 2022 zijn wij gevestigd in ons nieuwe pand op het volgende adres: 
  
Oude Moerstraatsebaan 41    4614 RN Bergen op Zoom 

http://www.dejongsails.nl/


 

Op verzoek van de havenmeester 

 

Wilt u s.v.p. uw fiets als hij nog op de haven staat zo spoedig mogelijk mee-

nemen. 

Op dit moment staan er verschillende fietsen her en der in de stallingen op 

de haven, verschillende van deze fietsen staan er al geruime tijd onaange-

roerd en worden niet gebruikt. Binnenkort worden alle fietsen die nog op 

de haven in de fietsen stallingen zijn achtergebleven verwijderd en afge-

voerd. Mocht er een reden zijn waarom u fiets dient te blijven staan geeft 

dit dan even aan bij de havenmeester dit voorkomt ergernis . 



Inleveren voor 1 januari 20230   Redactie@jachthavenoranjeplaat.nl 

http://www.inenout.nl/


https://www.gideonse.nl/
http://www.vandersneppen.nl/
http://www.zuidschor.com/


 

 

 

• Vrijwilligers middag zondag 27 November 

•  

• Kerstborrel zondag 18 December 

•  

• Nieuwjaars receptie zondag 8-01-2023 

•  

Voor alle in & outs van de evenementen  

zal een mail naar de leden  

worden verstuurd 

 

http://www.deltamarina.nl/


Welkom bij 

ons restaurant 

https://www.restaurantoranjeplaat.nl/ 

Restaurant Oranjeplaat 

ligt op een schitterende locatie aan het Veerse Meer met uitzicht op de 
jachthaven van Arnemuiden. Het restaurant heeft binnen een kleine 70 
zitplaatsen en het zonnige terras heeft 80 zitplaatsen. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Frits en Simone Heinen en wij hebben op 1 april 2020 het restau-
rant overgenomen van Oscar en Ilse Geleijnse. 
Frits zijn passie is koken en werkt al jaren in de horeca als kok. Hij staat 
voor u klaar in de keuken. Simone is altijd bezig om het mensen naar 
hun zin te maken en staat als gastvrouw voor u klaar. 

http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
https://www.restaurantoranjeplaat.nl/
https://www.restaurantoranjeplaat.nl/


 Openingstijden Havenkantoor 

Attentie: Het havenkantoor is weer volgens het onderstaande schema opengesteld. Tijdens 
het paas-, hemelvaart- en pinksterweekend is het kantoor de gehele dag open. 

Maand Weekdagen Tijden 

januari en februari maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 

maart en april maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

10.00 – 12.00 

mei maandag t/m vrijdag 

zaterdag  

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

09.00 – 12.00  

13.00 – 17.00 

juni maandag t/m zondag 08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

juli en augustus maandag 

dinsdag 

woensdag t/m zondag 

08.00 – 21.00 

08.00 – 18.00 

08.00 – 21.00 

september maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00  

09.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

oktober maandag t/m vrijdag 

zaterdag 

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 
gesloten 

09.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

november maandag t/m vrijdag  

zaterdag en zondag 

09.00 – 12.00 

gesloten 

december maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

10.00 – 12.00 

gesloten 

https://www.gideonse.nl/


          

 

Het clubhuis van de WSVA is in de  

wintermaanden  op zondagmiddag  

open vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur 

andere openingstijden zoals b.v. 

 vrijdag of zaterdag avond zijn op 

 initiatief van vrijwilligers  

Het clubhuis van de WSVA draait op vrijwilligers,  op onze facebook pagina en op de website van jachthaven 

oranjeplaat is een Excel lijst waar je op kan geven wanner je bardienst zou willen draaien. 

Ook in het clubhuis is er een mogelijkheid om je op te geven voor bardienst. Schroom je niet en geef je op voor 

een bardienst in ons gezellige clubhuis, indien gewenst zijn er vrijwilligers aanwezig die je de eerste keer weg-

wijs zullen maken. 

Wat is er nu leuker dan een middagje of avondje bardienst te draaien en zo wat meer leden te ontmoeten en 

bijgepraat worden in het reilen en zeilen van onze haven. Of gewoon vanachter de bar luisteren naar de waar-

gebeurde (sterke) verhalen die onze leden  met elkaar delen . m.a.w. geef je op voor een keertje bardienst zo-

dat niet elke week dezelfde mensen de bar open moeten houden. 

Bardienst: 
Leden die zich aan willen melden voor de bardienst  

kunnen dat via bovenstaande link doen:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6oGNiKWab_Cc7LY3STsJqdaUkWxyiXZUTIzuPyXLLE/edit#gid=1685100497


  

Vele handen maak licht werk 

Onze  donderdag (t)rots in de 

branding 

http://www.zuidschor.com/
https://flipperwatersport.nl/
http://www.flipperwatersport.nl


  

Voorzitter Ron Nagtegaal 

Secretaris Mariëlla Buijze 

Penningmeester Jos Hermans 

Jeugd Commissie Rosemarie Semeleer 

Algemeen lid Dirk de langen 

Evenementen commissie Ronald Passchier, Frits & Helena 

Messie en Liesbeth Dijkstra 

Redactie  Elsbeth Wuis 

Bar commissie Erik de Lange 

Aspirant lid Vacature 

Voorzitter Erwin Zwolle 

Secretaris Paul Burger 

Penningmeester Mayke van der Kamp 

Havencommissaris Marcus Klijn 

WSVA vertegenwoordiging Ron Nagtegaal 

Algemeen lid vacature 

Algemeen lid vacature 

 



ONZE ADVERTEERDERS  
 

Nieuwe rubriek voor de nieuwsbrief  
 
Wat doen al de bedrijven die bij ons adverteren, en ons ook zo trouw door de Corona-
tijd hebben heen geholpen??  
Een bezoek aan het bedrijf vertelt ons hierover.  
Te beginnen met:  
 

Jan de Nooijer in Arnemuiden  
 

Voor velen van U natuurlijk een vertrouwd adres, maar voor de enkeling die nog iets 
meer wil weten, het volgende verslag.  
Na een heel vriendelijke ontvangst hebben we besproken wat ze allemaal voor ons 
kunnen betekenen. Ze zijn al sinds 2000 in de Langstraat 79 gevestigd in Arnemui-
den.  
Er is een grote selectie aan woninginrichting en meubelstoffering, en speciaal ook 
voor boot- en caravankussens. Die natuurlijk voor U op maat gemaakt worden.  
Voor de nieuwste collectie meubelen etc. Moet U nog even in spanning blijven, die 
komt pas in januari, dus ga ik er voor de maart nieuwsbrief nog even kijken.  



JOS BOONE-WINKELSCHIP HELENA MARIA  
  

Bij velen natuurlijk goed bekend, maar toch voor de enkeling die nog niet bij 
het winkelschip is geweest, het ligt in Middelburg aan het Kanaal door Wal-
cheren –Maisbaai 1.  
Voor deze herfst nieuwsbrief leek het mij nuttig om bij hen te informeren naar 
het winterklaar maken van Uw boot.  
Even weer alles op een rijtje zetten dus.  
 
1: Water aftappen  
 
2: Koelwater –antivries toevoegen  
 
3: Plaats eens een lucht ont vochtiger- (elektrisch)  
 
4: Afsluiters dicht zetten (proppen bij de hand houden)  
 
5: Brandstoftank vol  
  
Juist over brandstof zijn vele verhalen in omloop. Daarom maar eens een des-
kundig oordeel gevraagd.  
GTL ( Gas To Liquid) -is een schone vorm van brandstof, die niet zoals de 
gebruikelijke diesel, rookt en ruikt.  
Het spaart je motor en is echt niet zoveel duurder dan (bio-)diesel.  
Omdat je daar nog een toevoeging tegen bacteriegroei bij moet gooien.  
Trouwens even over die toevoeging, houdt u goed aan de verhoudingen die 
op de fles staan aangegeven. Teveel kan beschadigingen veroorzaken.  
 
Het merk Grotamar is vervangen door  Bardahl Diesel anti bacteria 

https://www.josboone.nl/


https://www.bouwgroep-peters.nl/
http://www.zeelandboten.nl/
https://www.flipperwatersport.nl/


https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/
https://bouwburodevisser2.webnode.com/


 



Verhaal uit de oude doos (+/- 1983) 

Boot: Westerly Paegeant, 7.00 mtr lang, 80cm diep .gewicht 2 ton. 

Naam: Sloopy,  

In dit verslag een verhaal over wat voor leuke dingen je kunt doen met een kimkieler. 

Ervan uitgaand, dat de meesten wel zullen weten, wat een kimkieler is, nog even een korte 

uitleg. (op het gevaar af, dat ik de leden onderschat op hun kennis van zeilboottypes I.p.v. een 

kiel in het midden, heeft een kimkieler er 2, 1 aan Sb en 1 aan Bb op de kimmen. (zie bijge-

voegde foto's). Het voordeel hiervan is, dat je de boot gewoon droog kunt laten vallen, zonder 

dat die omkiept. Een kimkieler staat niet bekend om zijn goede zeileigenschappen. Ze kunnen 

niet hoog aan de wind en bij het zeilen op zee met wat wind en helling, komt er snel een kim-

kiel gedeeltelijk uit het water met gevolg, dat de golven tussen kimkiel en de romp slaan, wat 

het zeilen er niet comfortabeler op maakt. Dit type schepen werd, wordt veel in Engeland en 

Frankrijk gebouwd, aangezien daar veel droogvallende havens c.q. riviermondingen zijn en de 

schepen vaak op meerboeien liggen  en regelmatig droogvallen..  

Had deze boot, een Westerly Paegeant, 7 mtr lang, 0,85 m diepgang in 1973 gekocht in Kort-

gene, via Delta Marina, de eigenaar was een Amerikaan, die in Bruxelles  woonde en blijkbaar 

een diplomaat was. Heb de man nooit gezien of gesproken, .Was inmiddels uit Bruxelles ver-

trokken en zelfs via het Amerikaanse consulaat niet op te sporen. (Zal ongetwijfeld een reden 

voor zijn)  Achteraf wat problemen gehad met de douane. In die tijd was je verplicht aan te 

kunnen tonen, dat er BTW op de boot betaald was. Kon ik dus niet, maar de douane streek 

over zijn hart en gaf mij het voordeel van de twijfel, hoefde niet te betalen, dus dat liep goed 

af.  Die twijfel over de wel of niet betaalde BTW had ik zelf echter niet. Was gewoon geen btw 

over de boot betaald. 

Om even terug te komen op de voordelen van een kimkieler, je kunt hem zo het strand of een 

plaat opvaren en  even droog laten vallen, wat we ook regelmatig deden.  

Het strand bij Westduin, vlakbij Vlissingen was voor ons wel een favoriete plek. 

 



Mijn ouders hadden destijds daar een strandhuisje, dus konden we met de kimkieler even op 

bezoek. Boot  na HW het strand op varen en droog laten vallen. Je moest wel even letten op 

de passerende zeescheepvaart, aangezien die nogal wat golfslag veroorzaken en op het mo-

ment van droogvallen is dat niet prettig. Boot wordt door de golven een halve meter of meer, 

afhankelijk van de grootte en de snelheid van het passerende schip, opgetild en knalt met een 

klap weer op het zand. Nat zand is net als beton en geeft niet mee.  Gelukkig zijn die Wester-

ly’s zwaar gebouwd en kunnen dat wel hebben. 

Op dat strand bevond zich ook een strandpaviljoen genaamd Kontiki. Velen van de wat oudere 

leden zullen zicht dat ongetwijfeld nog herinneren. Trouwens, het bestaat nog steeds, in een 

iets andere vorm dan in de jaren 70. Wij kwamen daar ook graag, dus als we op de Wester-

schelde voeren, even een biertje halen bij Kontiki hoorde erbij. Boot het strand op, motor in 

vooruit nog even laten draaien zodat de boot goed vast kwam te staan en anker eruit. Toplicht 

aan, zodat we de boot ook in het donker terug konden vinden. Zwemtrap naar beneden en op 

naar het cafe. De eerste keer, dat we dit deden, had ik er niet bij stilgestaan, dat, als je een 

boot op het strand zet en je nog een 20 minuten de schroef erop laat staan, deze een aardige 

put maakt achter je boot. Eerste keer bij het afdalen van de zwemtrap stond ik tot over mijn 

middel in het water. Al doende leert men. Een keer waren we ook weer in Kontiki beland, niet 

gestrand, en aangezien gezelligheid geen tijd kent, werd het laat en donker. Totdat de barkee-

per, in die tijd Kees Roelse, mij erop attent maakte, dat hij mijn ankerlicht zag bewegen. Aller-

hoogste tijd om de bar te verlaten, de boot dreef alweer en de vloed liep er al aardig in.. 

 Bij de plek aangekomen waar de boot lag, bleek die toch wel wat ver weg te liggen en lopend 

niet meer bereikbaar, dus het laatste stuk naar de boot moest zwemmend afgelegd worden. 

(met kleren aan). En dan is het echt koud, als je via de zwemtrap weer aan boord klimt. Had 

10 minuten nodig om mijn sleutel in de kajuitdeurslot te krijgen vanwege ril neigingen. Daar-

mee is het verhaal nog niet klaar. Na wat uitgerild te zijn en droge kleren aan, toch maar be-

sloten om hier niet te blijven liggen. Je ligt een hele nacht te rollen, als een d in een p,  en 

doet geen oog dicht. Dus motor starten, navigatieverlichting aan en anker op. (plus minus 

01.30 s ’maandagsmorgens), richting sluis Vlissingen ,om in de jachthaven van Vlissingen nog 

een paar uur slaap te pakken. Nog geen kwart mijl van de buitenhavendam verwijderd, zie ik 

de vissersvloot van Arnemuiden/Vlissingen met volle vaart om de hoek komen. Ik weet niet 

meer hoeveel golven er bij het passeren over de boot sloegen, in ieder geval heel veel. Aange-

zien de boot niet voorzien was van een buiskap. kon ik me ook nergens achter verschuilen. 

Een tweede nat pak binnen een paar uur. Bij de sluis aangekomen, deze op de VHF opgeroe-

pen voor een schutting. Toevallig zat een oom van mij, die sluiswachter was en blijkbaar mijn 

stem herkende, op dienst en deelde mij mee, dat hij de grote sluis wel even open zou draaien. 

Hij zal daar wel een reden voor gehad hebben. Met mijn 7mtr bootje paste ik heel goed in die 

grote sluis.. 



Trouwens om nog even op het droogzetten op het strand terug te komen, moge ook 

niet onvermeld blijven, dat je zelf bepaalt, wanneer je de boot op het strand zet, maar 

niet precies wanneer je er weer af kan. Heb een keer meegemaakt, dat ik wou ver-

trekken en de boot op het punt stond  weer te gaan drijven. Op dat moment komt er 

een zeeschip voorbij denderen met een enorme golfslag ten gevolge. Eerst wordt het 

water weggetrokken door de zuiging van het zeeschip en staat de boot weer volledig 

droog. Dan komen de golven terug en wordt de boot opgetild en weer neergekwakt. 

Nat zand is net zo hard als beton….  De boot stuiterde 3 keer op het zand (strand) met 

gevolg, dat het toplicht loskwam. Ik verbaas me er nog over, dat de kimkielen niet 

dwars door de boot geslagen zijn. Dit kan je ook alleen maar met een Westerly doen, 

denk ik. Constructief enorm sterk gebouwd. 

Eigenlijk zijn de stranden aan de Westerschelde, in het bijzonder in het Oostgat, niet 

het meest geschikt voor dit soort dingen. 

De Oosterschelde is daar meer geschikt voor en is het een stuk rustiger en meer be-

schut, zoals bijv. tegenover de jachthaven St Annaland  en de platen bij Yerseke. 

 

Ook lieten we de boot bij Westduin wel eens een nachtje op het strand staan. Verba-

zingwekkend waren de reacties van de vroege wandelaars en strandbezoekers, zoals 

“bent u verdwaald” en daardoor hier gestrand.  Hadden altijd heel veel bekijks. 

Dit is maar 1 verhaaltje. Zo zijn er nog vele over deze boot o.a. naar Engeland met 

Spartaanse uitrusting.. 

 Wordt (misschien) vervolgd. 

 BERTUS LUITWIELER 

https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/boot-huren-zeeland/


 

https://www.bootaanboot.nl/
http://www.watersportalmanak.nl/

