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Bestuur ZVB

Het bestuur van de ZVB is als volgt 
samengesteld:

Voorzitter
Jan van Esseveld
E-mail: voorzitter@zvbelterwiede.nl

Secretaris/Redactie
Barbara Schreuder
E-mail: secretaris@zvbelterwiede.nl

Penningmeester
Gabry Busbroek 
E-mail: penningmeester@zvbelterwiede.nl

Bestuursleden
Jan Hagedoorn, Ed Scholing

Commissies

Commissie Wedstrijdzeilen
Contactpersoon: Ed Scholing
E-mail: wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl 

Commissie Beheer en Onderhoud
Jan Hagedoorn, Jan Mastebroek, 
Ed Scholing
E-mail: materiaal@zvbelterwiede.nl

PR/Sponsoring/Website
Wietse Pijlman, Engeljan Timmer, 

Website/FaceBook
Ed Scholing, Jan Rein van Esseveld

Commissie Jeugdzeilen
Ileine Evers (coördinator)
De Kweek 24a
6741 ET Lunteren
Tel.: 0318-486460 of  mob.: 06-41274749
E-mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl

Klasse-vertegenwoordigers

O-jol
Ben Tijssen
E-mail: bentijssen@sebo.nl

16m2
Jan Dijkstra
E-mail: jgdijkstra@kpnmail.nl

Contactpersoon vrijwilligers
Wilt u zich opgeven als vrijwilliger voor een 
van de activiteiten die de vereniging organi-
seerd dan kunt u zich aanmelden per e-mail
vrijwilligers@zvbelterwiede.nl

Contributie 2017

Lid   € 50,00
Echtpaar  € 55,00
Jeugdlid   € 35,00
Ieder volgend jeuglid van 
hetzelfde gezin                     € 30,00

Bank
Rabobank NL63 RABO 01257.78.724 
t.n.v. Penningmeester ZVB te Zwolle

Aanmeldingen, wijziging van  
gegevens of opzeggingen,  

svp schriftelijk of per e-mail  
doorgeven aan de Secretaris
Sud 113, 8711 CT  Workum
secretaris@zvbelterwiede.nl

Het verenigingsjaar loopt gelijk 
aan het kalenderjaar

Opzeggingen minimaal 1 maand voor  
aanvang van het nieuwe verenigingsjaar

De vereniging heeft haar thuishaven bij 
Jachthaven/camping "Aan 't Wiede", Veneweg 247 te Wanneperveen. 

Voor informatie over de jachthaven of camping kunt u terecht bij 
Henk Doze tel.: 06 – 44 74 68 50 

Contactgegevens
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Artikelen voor de website kunnen per e-mail worden gezonden naar 
webmaster@zvbelterwiede.nl

Zijn we in onze sas? 
Persoonlijk zal ik 2016 herinneren als een 
mooi maar toch wel bezig jaar. Liefst 3 Natio-
nale Kampioenschappen, verder de Beulaker 
Bokaal, de Wiede Bokaal en de Biercup, daar 
tussen door nog 6 clubwedstrijden passeer-
den de revue. Geen wanklanken en tal van 
complimenten. Als zelfs een oud- olympiër de 
loftrompet steekt, dan kun je wat. Toch zullen 
andere zaken langer in mijn geheugen blijven 
zitten, verwacht ik. 
Zondagmorgen 15 mei. Het was zaterdag al 
beestenweer, maar die zondagmorgen sloeg 
het weer alles. De wedstrijdleider, onze Ed, 
dacht er goed aan te doen tijdens het palaver 
de Javelin zeilers en Contender zeilers er op te wijzen, dat het qua omstandigheden 
eigenlijk iets te gek was. Tot ieders verbazing besloten de zeilers; we gaan! 
It giet oan. Dat hebben zij en wij  geweten. Inktzwart water en dreigende luch-
ten. Dus er werd massaal gezwommen. Dapper werd door iedereen de elementen 
getrotseerd. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat we voor 20 bootjes 3 ribs ingezet 
hadden. Ze waren dik nodig. De prijsuitreiking zijn we gestart met een applausje 
van ons aan de zeilers. Het was top. 
Zaterdagavond, 13 augustus, de telefoon gaat. Een groepje ouders wilden toch 
graag voor onze jongste optimist zeilers zondag een wedstrijdje. Of ze dat zelf 
mochten organiseren. Natuurlijk !!!! . Op zo’n moment valt het voorzitterschap 
licht, kan ik je verzekeren. 
Waar ik ook van genoten heb, zijn de vele blije gezichten tijdens de combi’s. Tussen 
de 20 en 30 jeugdleden deden elke keer mee. Qua prijzen behoorden we niet altijd 
tot de eredivisie, maar qua deelname en spelvreugde was het top.
Ook nog zo iets, de wedstrijdtrainingen voor de jeugd. Het kwam wat rommelig op 
gang, maar het is wel een uiterst belangrijke stap in onze vereniging en de kinde-
ren genoten er van. Dank je wel initiatiefnemers en trainers.  
Gaat 2017 ons ook zoveel plezier brengen? Vast wel, ik ben nu eenmaal, wat dat 
betreft, een optimist. De eerste tekenen zijn veel belovend. 
Meer dan 10 vrijwilligers hebben zich op het behalen van het vaarbewijs gestort. 
Drie personen zijn aan de opleiding wedstrijdtrainer begonnen. De wedstrijdtrainin-
gen voor de jeugd worden op termijn dus door gekwalificeerde trainers verzorgd! 
We zijn op weg naar de eredivisie.
Dit jaar mogen we weer drie Nationale Kampioenschappen organiseren. Er staat 
voor de jeugd een Combi op onze Belter op de rol. De Wiede Bokaal en de Biercup 
sluiten traditioneel het jaar af. Daar tussen door hebben we onze gezellige club-
wedstrijden. Er gaan geruchten dat de O-jollers weer een buitenlandse toer gaan 
maken. Zelfs de waterplanten kunnen bezoek van ons verwachten. 
Het lijkt niet op te kunnen. De ZVB leeft. Volgens mij, zijn we in onze sas.

Jan van Esseveld
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Beulakerweg 131c, 8355 AE  GIETHOORN
Tel.: 0521 - 360000       Fax: 0521 - 362339 
w w w . b o u w b e d r i j f b a r t s m i t . n l

Voor een                                                                  Tip! Geef  een rijles kado

rij-opleiding, losse lessen 
of  een 'opfris'cursus

www.RijScholing.nl   tel.: 06-18465319
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DE JUISTE WEG NAAR JE RIJBEWIJS 

 

 

 

 

 

RijScho l ing 
tel.: 06-18465319  |  www.rijscholing.nl 

RijScholing leidt op 
voor categorie B
en helpt u bij het 
oefenen van
rijtaken. 
Ons lesgebied 
is Meppel en 
omstreken.

RijScholing 
Nijeveenseweg 91
Meppel

Contact:
- 06-18465319
- info@rijscholing.nl
- www.rijscholing.nl

tel.: 06-18465319 - www.rijscholing.nl
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Verslag van de commissie Wedstrijdzeilen
De wedstrijdseries op de Belter en de Beulaker zijn allen vrij vlot verlopen. Voor de 
wedstrijdleiding tijdens de NK's op de Beulaker hebben wij een beroep kunnen doen 
op 'ingevlogen' wedstrijdleiders maar verder hebben wij alles zelf in kunnen vullen. 
Het seizoen van 2016 was erg druk voor zowel de organisatie alsook de vrijwil-
ligers, met natuurlijk ons eigen programma aan wedstrijden en een dubbele NK in 
2 opeenvolgende weekeinden. Gelukkig konden de lasten een beetje verdeeld wor-
den over de beschikbare vrijwilligers maar we merken dat het toch moeilijk is om 
de evenementen op alle dagen voldoende bezetting te hebben voor alle middelen 
die wij in zetten. Zo zijn er voor een gemiddeld evenement op de Beulaker toch 15 
vrijwilligers actief op de dagen dat er gezeild wordt. Ook in de periode voor een 
evenement wordt er druk gewerkt. Zo is de wedstrijdleiding al vroeg in het voorjaar 
bezig om de aankondiging en de wedstrijdbepalingen uit te werken en ter goed-
keuring aan te bieden aan het watersport verbond. Voorafgaand daaraan hebben 
er dan al besprekingen plaats gevonden met de klasse vertegenwoordigers en zijn 
er afspraken gemaakt met betrekking tot de locatie en invulling van de activiteiten 
gedurende het evenement. Vlakvoor het evenement zijn er dan al vrijwilligers be-
zig om te zorgen dat de in te zetten materialen klaar staan, denk hierbij o.a. aan 
de Ribs en de boeien, en worden op de dag voorafgaande aan een evenement het 
startschip naar de Beulaker gevaren en de materialen voor het wedstrijdsecretari-
aat in gereedheid gebracht.
De wedstrijden op ons eigen vaarwater, de Belter, zijn over het algemeen wat een-
voudiger om te organiseren maar ook daar zijn wij op de wedstrijdagen zelf ook 
met minimaal 10 vrijwilligers in de weer. De baan wordt dan meestal een dag van 
te voren uitgelegd door onze vaste boeienleggers.  
Dankzij de inzet van de vrijwilligers is het in 2016 dus ook weer gelukt om de wed-
strijden/evenenten tot ieders tevredenheid af te kunnen ronden.

Ed Scholing

Uitslagen wedstrijden 2016
Onderstaand een lijst met de winnaars in iedere klasse van het Clubkampioenschap 
en de Wiedebokaal. 

Clubkampioenen 2016 Wiedebokaal 2016
Optimist A Anna Valkenburg 16m2 Geert Geelkerken
Optimist C Rogier Frijling Laser Peter v.d. Meulen
Splash Blue Britt Wolters Splash Red Anouk Evers
Splash Red Karel Witteveen O-jol Jaap Lijkendijk
Laser Norbert Horsthuis
O-jol Jaap Lijkendijk
16m2 Jan de Haan

(Om clubkampioen te kunnen worden moest je aan minimaal 9 wedstrijden meedoen)

De complete lijst met uitslagen van deze evenementen is terug te vinden op
www.zvbelterwiede.nl onder het kopje wedstrijden, uitslagen/verslagen.
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Al lid van de club van vijftig euro club?

Dankzij de sponsoren (ouders, oma’s en opa’s, zeilsport liefhebbers etc.) uit 
de 50 Euro club is het mogelijk om extra materialen aan te schaffen, die het 
zeilen binnen de ZVB een extra stimulans geven.  

Voor 2017 zal de bijdrage van de € 50,00 club worden besteed aan het 
professionaliseren van de trainers/opleiders en vrijwilligers. Er worden steeds 
strengere eisen gesteld en wij willen graag daaraan meewerken. Om het 
niveau van zowel de trainingen, alsook om goede wedstrijden te garanderen 
(daar waar mogelijk misschien zelfs te verbeteren), is het noodzakelijk dat het 
nodige aan opleidingen wordt gevolgd. 

Kortom deze financiële middelen maken het voor de club mogelijk iets extra 
te bieden waardoor de zeilsport op een aantrekkelijke manier kan worden 
geleerd/beleefd.

Door het invullen van het 50 Euro-machtigingsformulier 
(via de website of via Frank den Berger) helpt u de vereniging.

 
   Galgenkampsweg 9 – 7942 HD Meppel – Tel: 0522-251332
   e-mail: info@esmeppel.nl – internet: www.esmeppel.nl
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Dit jaar deden 43 deelnemers mee aan de CWO-trainingen, 
waarvan 15 nieuwe jeugdleden. Alle kinderen van CWO1 heb-
ben hun Jeugdzeilen 1 diploma gehaald, waarvan 1 zelfs zijn 
Jeugdzeilen 2 diploma. 
Uit de CWO2 groep hebben 5 
kinderen hun Jeugdzeilen 2 
diploma behaald en 4 kinde-
ren een vorderingenstaat.
De CWO 3 groep was ook dit 
jaar een grote groep waarvan 

er 4 het diploma Jeugdzeilen 3 hebben gehaald en 
5 een vorderingenstaat.
De Splashgroep bestond uit 9 kinderen waarvan 
er 5 hun Zwaardboot 3 diploma hebben gehaald, 1 
het Zwaardboot 2 diploma en 3 het Zwaardboot 1 
diploma.

De trainingen vonden vooral plaats voor de zomervakantie. De laatste training was 
op 18 september en was tevens de diploma uitreiking.
De vaste trainers waren Tjitske Hoekstra, Willy Nijboer, Brecht van Barneveld, Elise 
Volk en Ileine Evers. 
Onze dank gaat uit degenen die ons dit jaar weer regelmatig geholpen hebben. 
Dion Horsthuis, Jan-Rein van Esseveld, Vincent Scholing, Lisanne Petter, Leonoor de 
Weeger en Ivo Verburgh.

De trainers werden ook dit jaar weer begeleid en 
opgeleid door Lisanne Petter. 

Onder leiding van Lisanne heeft Brecht van Barne-
veld haar ZI2 gehaald. Dit diploma is volgens de 
CWO eisen nodig om de lessen zelfstandig te mo-
gen geven. 

Tjitske Hoekstra 
heeft haar ZI3 ge-
haald, waardoor ze 
in staat is om ook de 
hogere CWO groe-
pen te leiden.

Lisanne heeft echter 
aangegeven te stop-
pen en haar werk-
zaamheden worden 
overgenomen door 
Tjitske Hoekstra. Be-
dankt Lisanne voor 
je jarenlange inzet 
voor de ZVB. We 
hebben veel van je geleerd en we wensen jou heel 
veel succes in Groningen met je werk en als trainer 
van de roeivereniging.  We hopen nog wel af en 
toe een beroep op je te mogen doen.

Jaarverslag Jeugdzeiltrainingen



www.campingaantwiede.nl

   @havenaantwiede |  /campingaantwiede

Veneweg 247-249 Wanneperveen | 06 44 74 68 50

• camping

• jachthaven

• botenverhuur

• arrangementen

Setheweg 18
7942 LB  Meppel
Tel: 0522-240511
info@boatland.nl

Uw partner voor:  Jeanneau motorboten, Monterey en Glastron sportboten, Suzumar en Nimarine Rubberboten.
    Evinrude en Suzuki buitenboordmotoren.
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De wedstrijdgroep heeft dit jaar een aantal aparte 
trainingen gevolgd.

Bart Pastoor is gepromoveerd naar de nationale 
kernploeg van de Optimist. Hij heeft nog een trai-
ning ‘rolltacken’ verzorgd voor de wedstrijdgroep, 
waarvoor onze hartelijke dank. Wij wensen hem 
heel veel succes aankomend jaar.

Maud Lodelijk is 
4e geworden in de 
Optimist A-klasse 
van de Combi 
Noord.

Lianne Valken-
burg 6e van de 
Optimist B-klasse 
en Britt Wolters 
6e Splash B-klasse.

Isis Lodewijk is 1e geworden in de Laser 4.7 klas-
se.

Gefeliciteerd allemaal. Goed gedaan!

Tot slot bedankt jeugdzeilen paviljoen aan ’t Wiede en Jachthaven-Camping-bo-
tenverhuur Aan ’t Wiede voor hun gastvrijheid en medewerking. En natuurlijk alle 
vrijwilligers die hebben geholpen met de clubwedstrijden en de lessen bedankt.

Op naar weer een heel mooi zeilseizoen in 2017.

Jaarverslag Jeugdzeiltrainingen (vervolg)

Altijd al willen leren zeilen?

Privé zeilles 
Leer in een ontspannen sfeer
de basis van het zeilen en het
op- en aftuigen van een zeilboot

Scholing Watersport  –  06-18465319
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Verslag materiaalcommissie
Afgelopen Jaar heeft de ZVB een AED aangeschaft. Dit was mede mogelijk gemaakt 
door de Rabobank, de kosten zijn verder gedragen door Paviljoen aan 't Wiede en 
Camping aan 't Wiede. Hopelijk hebben we het apparaat in de toekomst niet nodig.
Het startschip ligt weer op het droge voor onderhoud. De romp moet worden ge-
schilderd en de houten stootlijst moet worden hersteld omdat er tijdens een van de 
evenementen op de Beulaker een zeilboot tegenaan gevaren was.
De motoren liggen in de winterberging, misschien dat er een vervangen moet wor-
den voor een jonger model.
Er is een extra Rib aangeschaft met een 50 pk Yamaha, deze heeft een plek gekre-
gen naast de boeienboot en wordt na de wedstrijden weer uit het water getakeld.
Aanschaf van de extra Rib was nodig omdat er steeds meer lessen gegeven worden 
en willen graag veilig willen varen.
De twee lieren van de vaste trailers worden hersteld of vervangen, deze haperen 
nog wel eens waardoor het op het droge halen van de Ribs erg lastig is. 
De Ark wordt in het voorjaar weer voorzien van Antispin en mogelijk blijven ze een 
dan weer een poosje weg.
Dit jaar willen we een definitieve oplossing zoeken voor de vloer. Het uitzetten en 
krimpen van de vloerdelen blijft een probleem mede omdat de temperatuur in de 
ark sterk wisselt en in zonnige periode wel kan oplopen de ver boven de 30 graden.
Als er nog budget over is gaan we met de zonwering aan de gang, dit om de tem-
peratuur in de Ark dragelijk te houden.
Als ZVB blijven we investeren in goed materiaal, dit zijn we aan onze sponsoren en 
onze leden verplicht.

Namens de materiaalcommissie.
Jan Hagedoorn

Net als onze vereniging gewichtig transport ?

TROOST TRANSPORT MEPPEL
Tel: 06-20000357



 Paviljoen
 Aan ‘t Wiede
 Gelegen aan het Belterwiede.
 Ideaal oord voor zwemmen en zonnebaden.
 Verhuur van:   - zeilboten en fluisterboten

       Veneweg 249 - Wanneperveen
       T (0522) 28 12 35
       F (0521) 36 21 44

       Café exploitant Fam. Eilander

       Jachthaven - Camping - Botenverhuur
       exploitant H.A. Doze

Kopje koffie, heerlijke lunch of à la carte diner.
Ook voor feesten, high-tea's, 
vergaderingen en arrangementen.

– GRANDCAFE –

DE BURGEMEESTER
Kerkstraat 26 –  8064 DP Zwartsluis – Reserveren? 038 - 850 9635
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O-jol 2016/2017 
Dat de die O-jol toch 
eigenlijk wel een heel 
leuk bootje is, is al jaren 
bekend. Niet alleen na-
tionaal, maar ook inter-

nationaal is zij een wel geziene dame 
op het water. En zeker ook bij onze 
vertrouwde ZVB met een vlootbezet-
ting van ongeveer twintig boten. Zij 
wordt ook wel als een gezinsboot 
gezien. Want hoe mooi is het dat je 
in de Opti leert zeilen, je pubertijd 
doorbrengt in de Splash, om vervol-
gens tot in de lengte der dagen in 
een O-jol door te brengen. De leeftij-
delijke bezetting is in de O-jol im-
mers heel breed. Afgelopen seizoen 
was onze jongste deelnemer rond de 
25 en onze oudste senior rond de 70. 
En nu denk je dat zo’n jonkie wel even laat zien hoe je moet zeilen. Nou mooi niet. 
Petje af voor onze ervaren senior toppers. De jeugd zorgt voor de groei en samen 
met de senioren voor de bloei.  
Onze clubkampioen wilden we toch even vermelden met naam en toenaam. Een 
graag geziene sociale en ook nog zeer kundige topper trok het clubkampioenschap 
naar zich toe. We hebben het niet voor niets over onze Jaap. Bij deze ben je uitge-
nodigd voor een lezing, want menig O-jol zeiler kan nog heel van je leren. Gefeli-
citeerd en bij deze zijn de andere Belterzeilers uitgedaagd om voor het kampioen-
schap van 2017 te gaan.
En ander oude gediende heeft tevens de vlootvoogd verantwoordelijkheden naar 
zich toegetrokken. Hij heeft dit een jaar of 10 geleden ook gedaan en is weer he-
lemaal back in business. Ben, helemaal top. Maak er een mooie tijd van en laat je 
ook flink helpen door de jeugd. Dat gaat helemaal goed komen.
Dat de O-jol internationaal is en dat de ZVB daaraan mee doet, verdient ook zeker 
het vermelden. Er werden 
meerdere wedstijden be-
zocht door het hele land. Er 
trok een complete delega-
tie O-jollers met aanhang, 
campers en overlevingspak-
ketten naar het mooie Ita-
lië. Belterzeilers zijn sociale 
dieren, want in de uitslagen 
hebben we zowel uitschie-
ters naar boven als ook naar 
beneden. Wij hebben daar-
door een heel breed raakvlak 
met de overige zeilers. Ook 
weer nationaal en internati-
onaal gezien. Het is dan ook 



TAXATIERAPPORT MOTOR- OF ZEILJACHT TOT 16M.: € 199,=

EXPERTISERAPPORTEN:
•	 JACHTEN TOT 8 METER: € 350,=
•	 JACHTEN VAN 8-10 METER: € 425,=
•	 JACHTEN VAN 10-13 METER: € 475,=
•	 JACHTEN VAN 13-15 METER: € 575,=
•	 JACHTEN > 15 METER: OP AANVRAAG

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21% BTW

BROUWERSTRAAT 5, 8356 DV, BLOKZIJL            WWW.BOOTTAXEREN.NL
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niet gek dat het Open Biercup Kampioenschap 2016 het grootste deelnemers veld 
had van de Nederlandse wedstrijdkalender. Iedereen komt dan graag langs om van 
onze goede wedstrijden, ambiance en walprogramma te genieten. Echt top.

Nu even een vooruitblik naar komend jaar. Want 2017 staat in het teken van de 
Open Nederlandse Kampioenschappen. Dit evenement wordt van 7 tot en met 10 
september verzeild en helaas niet op de Belter, maar op de Beulaeker. Dat het een 
ZVB feestje gaat worden is duidelijk. We hebben er nu al zin in. De Belter vloot 
organiseert het evenement. De ZVB doet de wedstrijdbegeleiding, met hoogstwaar-
schijnlijk een wedstrijdleider uit eigen stal. De eerste organisatie bijeenkomsten zijn 
inmiddels al geweest. En wat zou het fantastisch zijn om op eigen bodem een Ne-
derlands Kampioen uit eigen vloot te kunnen noteren. Dat is een kwestie van trai-
nen. Het schijnt dat de droge trainingen de hele winter door gaan om straks op de 
woensdagen het opgedane niveau verder uit te bouwen. Laat dat kampioenschap 
maar komen. 

Mede namens onze vlootvoogd wensen wij alle lokale en internationale O-jol zeilers 
een sportief seizoen 2017.

Maarten Versluis

O-jol 2016/2017



toekomstbestendig vastgoed

www.vorem.nl • info@vorem.nl • 0527 86 02 90 / 06 13 54 97 72

VastgoedadviesOntwikkeling
Realisatie
En
Management

www.technischtekenbureauheetla.nl

Pieter Mastebroekweg 5
7942 JZ  Meppel

M 06 30 06 48 38
info@technischtekenbureauheetla.nl
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De 16m2 klasse 2016/2017
De 16m2 KLASSE in 2016. 
Eind december / begin januari vaste prik : ZVB secretaresse Barbara trekt aan 
de bel. Graag zo spoedig mogelijk verslag inleveren voor jaarboekje 2017. Ja, 
wat moet je melden over het 16m2 zeiljaar 2016? De voorgaande jaren ging dat 
meestal over het weer, welke evenementen waren er, de jaarwinnaars en wat gaan 
we in het komende jaar doen. Eigenlijk best een handige volgorde. Dus hier komt 
die:
a / Het weer was in 2016 echt prachtig met meestal voldoende wind. Met name bij 
de NK 16m2 en de Wiede Bokaal.
b / De evenementen waren de CLUBWEDSTRIJDEN, matig bezocht door de 16m2 
zeilers. 2-4-0-7-7-4. Dan het NK2016. Zeer geslaagd met optimale sfeer. Winnaar 
met de 4328: Thijs Kort. De enige regiozeiler die knap de gold fleet haalde was met 
de 4382 Gerard Bralten met Sonja. Eindklassering 22e. In de silver fleet scoorden 
de regiozeilers Jan de Haan 8e / Harry Gierveld 16e / Jan Busbroek 22e / Pieter 
Dijkstra 23e en Engel Jan Timmer 24e. Pieter zeilde de laatste wedstrijd de sterren 
van de hemel, lag dik 1, maar dankzij de intellectuele vermogens van hem en zijn 
pa dachten ze dat de finish in de haven was. Tenslotte de WIEDE BOKAAL. Gewel-
dige opkomst, 32 kwadraten, met heel veel gezelligheid en sportiviteit. Geert Geel-
kerken met de 4394 was de verdiende winnaar. Beste regiozeiler Jan de Haan met 
de 4367 op de 12e plek.
c / De jaarprijzen: CLUBKAMPIOEN  Jan de Haan, evenals in 2013 - 2014 - 2015. 
De BLAUWE HANDCUP was deze keer dankzij zijn resultaten bij de NK en de Wiede 
Bokaal voor Thijs Kort met zijn partner Willy Boomsma in de 4328. Het fraaie 
schaalmodel van de 16m2 aangeboden door de familie Hagedoorn was een waar-
dige afsluiting van het zeiljaar 2016.

Rest wel te vermelden dat 
wij veel dank verschuldigd 
zijn aan al die instanties 
en mensen die het wed-
strijdzeilen op de Belter zo 
aangenaam maken:
Familie Doze / Joost en 
Titia / Familie Bakker / 
het wedstrijdcomité en al 
die vrijwilligers en niet te 
vergeten onze getalen-
teerde huisfotografe Meta 
Pijlman. 
Echt hulde !

DAN NOG 2017:
Voor de 16m2 een "rustig" jaartje met de clubwedstrijden en de Wiede Bokaal. Wel 
heb ik aan het bestuur de suggestie meegegeven of de Funwedstrijden in augus-
tus niet gevaren kunnen worden op het water tussen het clubhuis en de dam bij 
de Blauwe Handsbrug. Korte rondjes ter verhoging van de fun op het water en het 
walpubliek.

Jan Dijkstra
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Een veilig sportklimaat

Contactgegevens een Veilig Sportklimaat

Onze vertrouwenscontactpersoon heet Jan Dijkstra. 
Het emailadres is jgdijkstra@kpnmail.nl .  
Het telefoonnummer is 06 -22800085. Het telefoonnummer is gratis.

Het Vertrouwenspunt Sport kun je bereiken op 0900-2025590. 
Het e-mailadres is vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl  
De telefoonkosten zijn 10 cent per minuut.

De ZVB zorgt voor een Veilig Sportklimaat

Sinds 2015 besteedt de ZVBelterwiede aandacht aan het onderwerp een “Veilig 
Sportklimaat”. Niet omdat daar een concrete reden voor is. Integendeel. De sfeer in 
onze vereniging wordt plezierig en respectvol gevonden. Dat willen we met z’n allen 
natuurlijk zo houden. We hebben daarom aan een vertrouwenscontactpersoon voor 
onze vereniging aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is ons wakend oog. 

Wat kan een vertrouwenscontactpersoon

Stel je komt knel te zitten, je voelt je onheus behandelt en je komt er alleen 
niet uit. Je kunt dan vertrouwelijk contact opnemen met onze vertrouwens-
contactpersoon. Samen kun je vervolgens bekijken wat de goede stappen ver-
volgstappen zijn. Niet onbelangrijk, jij bepaalt ten alle tijden wat er gebeurd.                                                           
De vertrouwenscontactpersoon heeft een verwijzende rol. Als de gebeurtenis van 
zodanig aard is dat daar naar jouw idee een onderzoek na gedaan moet worden of 
dat opvang nodig is, maken we gebruik van het “Vertrouwenspunt Sport”. Het punt 
beschikt over vertrouwenspersonen die je verder kunnen helpen.  

Binnen onze jeugdopleiding

Onze trainers beschikken over een VOG. Daarmee kan een trainer aantonen dat 
hij of zij van een onbeschreven gedrag is. Verder werken de trainers conform de 
gedragsregels zoals die door de gezamenlijke Sportbonden en het NOC*NSF vast-
gesteld zijn. Uitganspunt voor hun dagelijks handelen zijn onze algemeen geldende 
omgangsregels. 

Omgangsregels ZVBelterwiede

Iedereen telt binnen onze vereniging mee. Ik respecteer daarom iedereen en laat 
dat zien in woord en gebaar. Als iemand mij of een ander hindert of lastig valt, 
vraag de persoon daarmee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om 
hulp. Zo nodig help ik anderen.



T +31(0)523 61 69 65
F +31(0)523 61 52 53 
E info@hakvoortdaglicht.nl 
I www.hakvoortdaglicht.nl

Benieuwd naar de positieve invloed van licht? Hakvoort daglicht in Dedemsvaart 
is een innovatief internationaal opererend bedrijf en specialist in het ontwikkelen, 
produceren en monteren van lichtstraten, lichtkoepels en daglichtconstructies. 
Hakvoort levert vrijwel elke vorm (gebogen, vlak, aluminium, staal, kunststof of glas).
Hakvoort daglicht maakt naast Hakvoort kunstlicht deel uit van de Hak4t Groep.
Samen kunnen zij de meest energie zuinige lichtoplossingen bieden in gebouwen die
ook nog eens het welzijn van mens en dier verbeteren en bedrijfsmatig het resultaat
verhogen.
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Dossier waterplanten 

Wordt het nog eens wat met de waterplanten, is de verzuchting van menig 
gebruiker van de Belter of Beulaker. In de zomermaanden zijn de waterplanten toch 
hinderlijk.

Dat beseft de Provincie Overijssel ook. In het Ontwerp-Beheerplan Wieden/
Weerribben is een paragraaf over het maaien van de waterplanten opgenomen. Op 
zich is dat positief. Dat de voorwaarden niet aan onze wensen voldoen, hebben we 
als ZVBelterwiede vastgelegd in onze zienswijze.  Aan de hand van de reactie van 
de Provincie zullen we bepalen hoe we verder gaan. 

We gaan al wel de eerste stappen zetten om tot een pilot maaien te komen. Het 
Ontwerp-Beheerplan Wieden/Weerribben biedt daarvoor voldoende houvast.

In samenwerking met het Watersportverbond en de Hiswa zullen we met alle 
belanghebbenden rond de Belter en Beulaker om tafel gaan om gezamenlijk een 
uitvoeringsplan te maken voor de pilot maaien. We kunnen daarbij putten uit de 
ervaringen die men op de Randmeren heeft opgedaan.  

Landelijk blijven het Watersportverbond en de Hiswa actief. Regelmatig is er contact 
met het Ministerie Infrastructuur en Milieu en de verschillende politieke partijen. Ze 
zijn nog niet van ons af, die waterplanten. 

Jan van Esseveld



www.noordhuis.nl

Meppel
Industrieweg 9
Tel. 0522 - 25 71 11

Zwolle
Boerendanserdijk 37
Tel. 038 - 466 15 20

Emmeloord 
Ecu 21
Tel. 0527 - 61 92 10

Den Helder
Industrieweg 27
Tel. 0223 - 67 33 33

Persoonlijk advies...

van uw persoonlijke expert!

Office supplies

Kantoormachines

Presentatieapparatuur

Projectinrichting

Postbus 62 | 8060 AB Hasselt
T 038 477 33 40 | www.eurorail.nl 

• Geleiderail
• Geluidsschermen
• Stalen duikers
• Voertuigkerende leuningen
• Aanrijdbeveiliging

Vóór verkeersveiligheid, 
tegen verkeerslawaai 
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ONK Laser Masters 25-28 mei
Dit jaar wordt het Open Nederlands 
Kampioenschap Laser Master gehouden 
op de Beulakerwijde, van 25 tot en met 
28 mei 2017. 

Samen met de zeilers proberen wij ook 
dit jaar weer te zorgen voor kwalitatief 
goede wedstrijden, met grote velden in 
een gezellige en betaalbare entourage. 
Wij kunnen dat niet alleen en daarom 
zijn wij zeer blij met alle vrijwilligers die 
een bijdrage gaan leveren aan dit mooie 
evenement.

Alle informatie over het kampioenschap is en wordt gepubliceerd op de evenement 
website, te bereiken via: http://www.lasermaster.nl. 

Wij hopen u te verwelkomen op de Beulakerwijde en Laser Master zeilers .... 

Over het Laser Master zeilen:
Het Laser Master zeilen is onder te 
verdelen in Nederlandse, Europese en 
Internationale evenementen. Alle eve-
nementen kenmerken zich door goede 
wedstrijden op het water en veel gezel-
ligheid op de kant. In Nederland nemen 
de Masters met name deel aan de Win-
tercircuit wedstrijden, de 6-uren van de 
Nieuwe Meer en het Nederlands kam-
pioenschap Masters. Verder zijn veel 
Masters gedurende het jaar te vinden op 
club- en avondwedstrijden op Paterswol-
de, Loosdrecht, Braassemmeer, Kralin-
gen & Hillegersberg (Rotterdam), Kinselmeer (Amsterdam), Noorderplas (Almere), 
Nieuwe Meer (Amsterdam), Muiderberg en de Oosterplas (’s Hertogen Bosch).

In Europees verband zijn de Euro Masters Series een absolute aanrader en worden 
dan ook zeer goed bezocht (+/- 150 zeilers uit 14 landen). De Euro Masters series 
bestaat uit de Nationale kampioenschappen van de verschillende Europese landen 
en het Europees kampioenschap. Als je aan minimaal drie van die evenementen ge-
durende het jaar deelneemt kun je deze serie winnen. De Hollanders zijn over het 
algemeen ruim vertegenwoordigd en vallen regelmatig in de prijzen.

César Sierhuis

Wil jij meewerken aan dit evenement als vrijwilliger meldt je dan aan bij 
vrijwilliger@zvbelterwiede.nl
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Informatie over wedstrijden 2017
Clubwedstrijden 2017
Er worden in totaal 5 series wedstrijden gevaren. Per dag worden er maximaal 
3 wedstrijden gevaren en per wedstrijddag is er een prijsuitreiking gebaseerd op de 
totaalresultaten van die dag. Voor 2017 tellen de wedstrijden op 9 april, 14 mei, 11 
juni, 9 juli en 17 september. In totaal kunnen er dus maximaal 15 wedstrijden wor-
den gezeild. 

De Summer Fun Races (14 augustus) tellen niet mee voor het clubkampioenschap. 
Voor de invulling van de Summer Fun Races staan wij open voor een creatief idee.

Inschrijven
Vooraf aanmelden via de website van ZVBelterwiede wordt op prijs gesteld.
Inschrijven is mogelijk op de dag van de wedstrijd tussen 9.00 en 10.00 uur in 
het clubhuis van de vereniging. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden bedraagt 
€ 10,00 (€ 15,00 voor niet leden) voor de jeugdklassen Optimist en Splash. Voor de 
overige boten is het inschrijfgeld € 15,00 (€ 20,00 voor niet leden). 

Indeling van de klasse
Het is het doel van de ZVB om iedereen, die zich inschrijft, te kunnen laten zeilen. 
Om dit mogelijk te maken hanteren we de volgende regels. 
A Bij een inschrijving van minimaal 3 boten uit een zelfde klasse wordt er voor 
 de betreffende klasse een eigen dagklassement meetellend voor de jaarprijs 
 opgemaakt.
B Zijn er minder dan 3 inschrijvingen voor een klasse dan wordt men ingedeeld in 

de Handicapklasse. In de Handicapklasse zeilen verschillende boottypen tegen 
elkaar. De gezeilde tijd wordt middels een 'Handicapfactor' (welke per boottype 
verschillend is) omgerekend naar een uitslag.

C Zijn er in totaal minder dan 3 inschrijvers voor de handicapklasse dan kan er 
helaas niet worden deelgenomen aan de wedstrijden.

 
De baan
De te zeilen baan wordt uitgelegd op het Belterwiede. De wedstrijdleiding heeft de 
mogelijkheid om te kiezen uit de ‘plassenbaan’, de ‘driehoek-lus-baan’ of de ‘op-en-
neer’ baan. De start/finish zal, afhankelijk van de baankeuze, plaatsvinden op het 
meer of voor de Ark. De informatie hierover wordt bekend gemaakt op het informa-
tiebord bij de inschrijving.

Starttijden
De 1e start van de dag: 10.30 uur. 
 
Score
De scores worden berekend conform het systeem van de lage puntentelling.

Clubkampioen
Om clubkampioen te kunnen worden moet je lid zijn van de vereniging en minimaal 
voor 12 wedstrijden hebben ingeschreven. 
Bij 5 gezeilde wedstrijden 1 aftrek, bij 10 of meer gezeilde wedstrijden aftrek van 
de 2 slechtste resultaten.
Optimist C heeft geen clubkampioen maar heeft alleen dagprijzen.



25

Wiede Bokaal 2017
De Wiede Bokaal wordt gevaren op 23 en 24 september.

Deze wedstrijdserie is een klasse-evenement voor de 16m2 klasse maar staat open 
voor alle andere klassen. Er worden max. 6 wedstrijden gezeild.

Inschrijven
Vooraf aanmelden via de website van ZVBelterwiede wordt op prijs gesteld.
Inschrijven is mogelijk op zaterdag tussen 9.30 en 10.30 uur in het clubhuis van de 
vereniging. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden bedraagt € 15,00 voor de jeugd-
klassen Optimist en Splash. Het inschrijfgeld voor éénmansklasse is € 25,00 en 
voor de overige klassen € 30,00.
Om als klasse te starten moeten er minimaal 5 boten in die klasse hebben inge-
schreven. 

Starttijden
De 1e start op zaterdag: 11.00 uur. De 1e start op zondag: 10.30 uur.

Biercup 2017
De Biercup wordt gevaren op 30 september en 1 oktober.

Deze wedstrijdserie is een klasse-evenement voor de O-jol klasse en staat derhalve 
niet open voor ander klassen. Er worden max. 6 wedstrijden gezeild.

Inschrijven
Aanmelden verloopt via de O-Jol klasse organisatie. www.o-jol.nl
Inschrijven ter plaatse is mogelijk op zaterdag tussen 9.30 uur en 10.30 uur

Starttijden
Zaterdag 1ste start 11.30 uur. Zondag 1ste start 10.00 uur.

Score
De scores worden berekend conform het systeem van de lage puntentelling.

Aanmelden als vrijwilliger ??
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor onze club, neem dan contact op met ons 
via vrijwilligers@zvbelterwiede.nl en laat weten voor welke taken/evenementen u 
beschikbaar bent. Ook wedstrijdzeilers nodigen wij graag uit om eens een of meer-
dere dagen mee te draaien bij een evenement om de sfeer te proeven. U bent van 
harte welkom. Ook voor het begeleiden van de jeugd bij hun wedstrijden kunnen 
we altijd mensen gebruiken.

Wilt U informatie over, het wedstrijdcomité of rescue/baanverzorging dan kunt U 
terecht bij Jan van Esseveld (voorzitter@zvbelterwiede.nl) of Ed Scholing (webmas-
ter@zvbelterwiede.nl).

Informatie over wedstrijden 2017



 

 

 

De dinghy specialist bij u in buurt. 
Droogpakken-zwemvesten-wetsuits- 
zeillaarzen-offshore kleding-casual 
wear van bekende merken. Dekbeslag 
Optiparts-Harken-Barton en meer. 
Ook voor uw motorboot en zeiljacht 
kunt bij ons terecht van verf tot en 
met boegschroeven. 

 

 

Oudestraat 224 8261 CA Kampen 038-3332525 info@aquashopkampen .nl       

 

 

 

 

Ook voor uw kat!

Weerdstraat 81, 7941 XK Meppel 
Tel: 0522 258084 
www.trimsalonkarelwitteveen.nl      aangesloten bij ABHB 
info@trimsalonkarelwitteveen.nl

Beulakerweg 131c, 8355 AE  GIETHOORN
Tel.: 0521 - 360000       Fax: 0521 - 362339 
w w w . b o u w b e d r i j f b a r t s m i t . n l
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Wedstrijdtrainingen Splash/Flash/Laser
De Ark, zaterdagmorgen, 23 maart om 09:00. De ZVB-vlag staat strak. 

Temperatuur 8 -10 graden. Windrichting noordwest-noord.  Windsnelheid; ochtend 
13 -16 knopen, middag 15 -18 knopen. Tijdens buien 20+ en draaiingen van 40°-
45°. 

Moge Dion, Moge Jan-Rein, bakkie doen maar eerst!  Zo begon onze eerste dag als 
trainers bij de ZVB.  

Dion was gevraagd om een training te verzorgen. Ik had hem aangeboden om 
hem daarbij te helpen. Uiteraard hadden we in de dagen ervoor al een paar keer 
contact gehad over het hoe en wat. Dion had ervaring op gedaan in de catamaran 
en de jachtracerij. Ik was in de winter net afgevallen voor de selectie van de 
Paralympische spelen in Rio. Gewapend met een boek van Dinghy Coach hadden 
we een trainingsprogramma opgesteld. Gecombineerd met onze ervaring als 
wedstrijdzeilers moest de training toch gaan lukken.

Om 10 uur staan er 10 zeilers zeilklaar. Splash Red en Blue en Lasers. Ze staan 
te trappelen om te beginnen aan de training op deze ietwat koude en behoorlijk 
winderige dag. Tijdens het voorstelrondje kon iedereen aangeven wat ze wilden 
trainen. Gelukkig kwam dit aardig overeen met het opgestelde programma. 

Op het water hebben we ’s morgens verschillende oefeningen gedaan, die 
betrekking hebben op de trim van de boot en de houding in de boot. De middag 
stond in het teken van het starten. 

Aan het eind van de dag kwamen zowel de zeilers als trainers tot de conclusie dat 
het een geslaagde dag was. De trainers viel op dat de zeilers zich zelf gedurende 
dag verbeterden en dus progressie boekten. 

Tijdens de nabespreking kwam al snel de vraag van de zeilers of wij nog een aantal 
trainingen wilden verzorgen. Dion en ik wilde daar graag aan voldoen. Na wat 
puzzelen in de agenda’s konden we voor de vakantie nog 2 dagen training geven. In 
deze trainingen kwam de trim, boothandeling en starten veelvuldig aan bod. 

Gaaf was om te zien, dat het resultaat van deze trainingen o.a. terug te zien was 
tijdens de clubwedstrijden. Als voorbeeld; de starts van de groep waren vele malen 
beter aan het eind van het seizoen dan aan het begin van het seizoen.

Helaas door gebrek aan ruimte in de agenda’s en evenementen lukte het niet om 
na de vakantie nog een training te verzorgen. Mede door het enthousiasme van de 
zeilers, maar ook van onszelf, rees al snel de vraag of wij voor volgend jaar iets 
structureels wilden gaan doen met de wedstrijdtrainingen. Ons antwoord hier op 
was een volmondige JA. Om onze trainers capaciteiten te verbeteren (een goede 
zeiler is nog geen goede trainer), hebben we ons ingeschreven bij de Splash 
Trainers Academy voor de cursus Zeiltrainer 3. Tjitske heeft zich daarbij gelukkig 
aangesloten. Drie weten er meer dan twee. 

Wij hebben in ieder geval giga veel zin in het aankomende seizoen. Op naar een 
mooi wedstrijdseizoen.

Groet,
Jan-Rein ook namens Dion en Tjitske



wegen
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vanspijkerinfrabouw.nl

Van Spijker Infrabouw dimensioneert en realiseert infra-
werken voor de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector
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Kom gezellig leren zeilen bij ZV Belterwiede!
Bij Zeilvereniging Belterwiede kan de jeugd CWO zeiltraining krijgen in een Optimist 
(8-13 jaar) of Splash (13-18 jaar). Beide zijn lichte één persoons zeilboten. Voor 
welke boot je kiest, hangt af van leeftijd, gewicht en gevorderdheid. In principe 
hebben alle zeilers een eigen boot. De zeilvereniging heeft de beschikking over 3 
Splashes, die door de leden gehuurd kunnen worden.

De kinderen zitten bijna altijd alleen in de boot, best spannend als je dat voor het 
eerst doet. Een CWO instructeur van de vereniging is altijd in de buurt en geeft les 
vanuit een volgboot of een vlot. Door wedstrijdjes en spelletjes op het water wor-
den de meeste kinderen snel behendige zeilers. Een gedeelte van de les wordt op 
het droge gegeven. Sommige dingen kunnen nu eenmaal beter aan de wal worden 
geleerd, zoals het leggen van stevige knopen en de regels op het water (BPR).
De zeilvereniging en de trainers maken graag gebruik van ondersteuning door 
ouders. Denk hierbij aan een helpende hand tijdens de trainingen aan boord van 
de volgboot, op het vlot of aan de wal. Een opleiding tot (assistent) CWO trainer 
behoort ook tot de mogelijkheden. Laat u informeren over de mogelijkheden om 
actief betrokken te zijn bij de zeiltraining.

Er worden bij de zeilvereniging diploma's op drie niveaus afgegeven: beginners 
Jeugdzeilen I (Optimist)/ Zwaardboot eenmans I (Splash), Jeugdzeilen II (Opti-
mist)/ Zwaardboot eenmans II (Spalsh) en gevorderden Jeugdzeilen III (Optimist)/ 
Zwaardboot eenmans III (Splash).

Jeugdzeilen eenmans I (Optimist) / Zwaardboot eenmans I (Splash)
Deze training is bedoeld voor kinderen/jeugd die nog nooit of bijna nooit gezeild 
hebben. Tijdens de trainingen worden de beginselen van het zeilen bijgebracht. 
Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het 
sturen, de bediening van de zeilen en de basis manoeuvres. Daarbij aangevuld met 
bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles 
onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en 
met windkracht 3 Beaufort.

Jeugdzeilen eenmans II (Optimist) / Zwaardboot eenmans II (Splash)
Kinderen/jeugd die deze training willen volgen worden verondersteld de begin-
selen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I/ Zwaardboot eenmans I, 
te beheersen of overstappen van de Optimist naar de Splash. Het diploma omvat 
naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, 
aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder 
redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort. 
De meeste deelnemers maken kennis met het wedstrijdzeilen (clubwedstrijden/
Combi Noord C).

Jeugdzeilen eenmans III/ Zwaardboot eenmans III (Splash)
Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen 
aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginse-
len van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot 
en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Wij 
verwachten van de zeilers dat zij zo veel mogelijk deelnemen aan de clubwedstrij-
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Geen omkijken naar uw verzekeringen.
Wij zorgen er voor!!!

AJP Assurantiën is een onafhankelijk, professioneel
verzekeringskantoor en is niet gebonden aan een 
verzekeraar.

Als gevolmachtigde van verzekeraars bedienen wij
met name het MKB.

Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van
* garagebedrijven
* transport
* metaal
* bouw

Maatwerk, service en snelle schadeafwikkeling staan bij
ons hoog in het vaandel.

0522 - 237 800
John Post

www.ajpbv.nl
Blankenstein 265 te Meppel.
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den en/of de Combi Noord 
C/B. Om het diploma te 
kunnen behalen is “mijlen 
maken” erg belangrijk en 
zeilwedstrijden zijn hiervoor 
zeer geschikt.
Vorderingenstaat en 
diploma

Voor de diploma’s moeten 
de zeilers zowel de praktijk 
als de theorie, waaronder 
de vaarregels, voldoende 
kennen. Van de vorderin-
gen maken de instructeurs 
aantekening in een vorde-
ringenstaat. Als aan het 
eind van het trainingspro-
gramma de persoonlijke vorderingenstaat volledig is afgetekend, krijgen de zeilers 
een erkend CWO diploma. Met deze officiële documenten kunt u overal in Nederland 
een zeilboot huren of een training op een hoger niveau volgen. 

CWO
Zeilvereniging Belterwiede is aangesloten bij het CWO (Commissie Watersport 
Opleidingen). Deze organisatie staat garant voor kwaliteit en uniformiteit van de 
zeilopleidingen in Nederland. Voor een CWO zeildiploma gelden dan ook stan-
daardeisen. Dus: of u nu een CWO-diploma behaalt bij de zeilvereniging of ergens 
anders, het diploma is overal gelijk.
De zeilvereniging Belterwiede verzorgt zelf opleidingen tot zeilinstructeur/-trice. 
Deze voldoen volledig aan de CWO-eisen. 
Meer informatie over CWO kunt u vinden op http://www.cwo.nl/

Kom gezellig leren zeilen bij ZV Belterwiede!
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Detachering gouDen krachten in bouw & techniek

TopfuncTies 
vragen om 
TopkandidaTen

Or-Quest detacheert ambitieuze en gedreven professionals binnen 

organisaties in bouw, infra en techniek. Onze kandidaten hebben 

een kwalitatief sterk profiel. Vakkundig door onze Goudzoekers 

geselecteerd, op basis van hun kunde en passie voor het werk. 

Ons netwerk groeit iedere dag. Bent u op zoek naar een (direct inzetbare) 

Gouden Kracht? Wij zijn Or-Quest.

www.or-quest.nl

  W I N N A A R  

ONDERNEMERSPRIJS  SMALLINGERLAND

15022982-1_OR_QUEST_Adv_264x398.indd   1 03-02-15   14:40
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Informatie Jeugdzeiltrainingen 2017  
CWO trainingen
Ook in het nieuwe seizoen worden er natuurlijk CWO-trainingen voor de jeugd aan-
geboden. Bij de ZVB wordt, bij voldoende deelname, op 3 niveaus lesgegeven. Dit 
gebeurt zowel in de Optimist, als in de Splash.

Optimist: beginners (Jeugdzeilen 1), vervolgcursus (Jeugdzeilen 2) en gevorderden 
(Jeugdzeilen 3).
Splash: Beginners (Zwaardboot 1), vervolgcursus (Zwaardboot 2) en gevorderden 
(Zwaardboot 3).

De (voorlopige) planning voor 2017 ziet er als volgt uit: 26 maart (droge les), 16 
april, 23 april, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 25 juni en 3 september. De ochtendgroep 
traint van 9.30 – 12.00 en de middaggroep van 13.00 – 15.30 uur.  

Heeft u vragen, neem dan contact op met Ileine Evers. Telefoon 06-41274749  
of e-mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl

Wedstrijdtrainingen
En als je dan je CWO 3 diploma in de Optimist of Splash gehaald hebt, dan heb je 
bewezen dat je aardig kunt zeilen. Maar natuurlijk ben je nog niet uitgeleerd. Ster-
ker nog, dan begint het pas! 
Voor degene die wil leren hoe je boot het snelst gaat, hoe je kunt sturen zonder 
roer, hoe je zeil getrimd moet worden, hoe je een boei moet ronden, hoe je moet 
starten, hoe je manoeuvres optimaal kunt uitvoeren, hoe je gebruik kunt maken 
van de wind(draaiingen), is er de wedstrijdtraining. Hier leer je al dit soort dingen, 
vooral door te doen. Want je leert pas zeilen als je oefent. Uren maken is belang-
rijk.
Wedstrijdtraining is niet nieuw voor onze vereniging. Er zijn door de jaren heen di-
verse initiatieven geweest. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben 9 jeugdleden vijf 
middagen training kunnen volgen van 5 verschillende trainers. Ze waren hier erg 
enthousiast over.
Ook de trainingen voor de Splash en Laser (jeugd en volwassenen) waren een suc-
ces. Elders in dit blad leest u meer hierover.

We zijn echter van mening dat de wedstrijdtraining meer structureel moet worden 
opgepakt. Op dit moment moet iemand die goed wil leren wedstrijdzeilen, dit bui-
ten onze vereniging leren. En dat vinden we toch best wel jammer. Het zou zo mooi 
zijn als we onze leden, ook nadat ze het CWO traject hebben afgerond, zeiltraining 
dichtbij huis kunnen bieden. Op deze manier kan zeilen ook als ‘sport’ beoefend 
worden en wordt bovendien de stap naar het wedstrijdzeilen verkleind.
We zijn dan ook erg blij dat drie personen (Jan-Rein van Esseveld, Dion Horsthuis 
en Tjitske Hoekstra) inmiddels zijn begonnen aan de opleiding tot wedstrijdtrainer 
(WT3). Deze opleiding wordt verzorgd door de Splash Klasse Organisatie Neder-
land (SKON). Zij zullen hun stage natuurlijk zoveel mogelijk bij de ZVB vervullen. 
Op deze manier willen we de wedstrijdtraining in de steigers zetten, zowel voor de 
Splash als de Optimist. De bedoeling is dit de komende jaren verder uit te bouwen. 
Hoe het er allemaal precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. (Ideeën 
zijn natuurlijk welkom.) We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het pro-
gramma van Jeugdwedstrijdzeilen, de OCN en de SKON.
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Voor wie nu denkt dat het alleen maar om presteren gaat, het volgende:  
Uiteraard willen we van jullie goede wedstrijdzeilers maken. Maar dat is niet het 
enige. Gezelligheid vinden wij ook heel belangrijk! Hoewel je in je eentje in die boot 
zit, is zeilen bij uitstek een sport waar je elkaar nodig hebt. Zowel op de kant als op 
’t water. Je kunt alleen leren door elkaar te helpen. Het is mooi om te zien dat de 
jeugd ook buiten de trainingen elkaar opzoekt om te gaan zeilen of zwemmen. En 
ook bij wedstrijden wordt er, tussen de starts door, heel wat afgekletst. En zeg nou 
zelf, wat is er nou nóg leuker dan zeilen? Juist ja, samen zeilen!!

Jeugdwedstrijdzeilen
Mocht je aan de trainingen van 
de ZV Belterwiede niet genoeg 
hebben, kijk dan eens op www.
jeugdwedstrijdzeilen.nl  (infor-
matie over het nieuwe seizoen 
verschijnt ongeveer half febru-
ari)
Stichting Jeugdwedstrijdzeilen 
Noord is een soort overkoe-
pelende vereniging in Noord 
Nederland. Zij organiseert 
o.a. voorjaarstrainingen (start 
ongeveer half maart), groot-
watertrainingen (op het IJs-
selmeer, alleen voor gevorder-
den), Herfstkamp (erg gezellig) 
en najaarstrainingen (okt/nov). Iedereen kan zich hier gewoon voor opgeven. Er 
wordt op verschillende niveaus getraind (geschikt vanaf ongeveer CWO2). En er is 
altijd wel iemand van de vereniging die er ook heen gaat. Wil je meer weten? Vraag 
het één van de trainers.

Stichting Jeugdwedstrijdzeilen verzorgt ook de Combi’s. De Combi’s zijn 4 wedstrij-
den (weekenden), die elk jaar op verschillende plekken in Noord Nederland georga-
niseerd worden. Je kunt aan de hele serie meedoen, maar ook aan één weekend. 
Aan de Combi’s doen vanuit onze vereniging Optimist- en Splash-zeilers mee. Het 
is heel laagdrempelig. Bij de Optimist is een C-klasse voor de beginners. Dit is te 
vergelijken met de clubwedstrijden zoals we die op het kleine meer organiseren. 

Afgelopen jaar hebben bijna 20 ZVB-ers aan de Combi meegedaan! Sommige gin-
gen voor het klassement en deden alle weekenden mee, anderen hielden het bij 1 
of 2 weekenden. We willen dit aantal dit jaar natuurlijk overtreffen en eigenlijk zijn 
we er nu al zeker van dat dat gaat lukken. De planning is namelijk dat één van de 
Combi’s in Wanneperveen gaat plaatsvinden! We gaan dan natuurlijk allemaal mee-
doen. Dus reserveer 1 en 2 juli maar vast in de agenda!

Contactpersoon:
Ileine Evers, 
Telefoon: 06-41274749 
E–mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl

Informatie Jeugdzeiltrainingen 2017 (vervolg) 
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Ervaringen van jeugdzeilers 
Het was één van mijn eerste clubwedstrijden bij ZV Belterwiede. Aan normaal zeilen 
doe ik al mijn hele leven ik dacht dat ik dus ook genoeg ervaring had, en dat was 
ook zo bij de trainingen. Maar bij de wedstrijden had ik nog flink wat moeite dus 
winnen gebeurde nog niet echt. En bij die wedstrijd ging het echt helemaal fout. 
Vooral in de middag. Toen begon het heel hard te waaien en mijn optimist raakte al 
snel vol met water ik kreeg hem met moeite nog vooruit. In de allerlaatste ronde 
zat ik helemaal vol met water, ik startte niet maar begon te hozen en de wedstrijd 
leiding hielp me ook. Maar toen ik in de motorboot wou stappen sloeg ik om. En 
ik moest weer het water in om mijn boot recht te trekken. Toen ik hem had recht 
getrokken zat hij weer vol met water. Uiteindelijk kon ik toch nog naar de kant. Wat 
ik hiervan heb geleerd: blijf altijd rustig ook al is het heel erg. Want daarom zeil je. 
Voor de uitdaging.  

Quinten Stienstra



Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 350
7602 KL Almelo

Postadres
Postbus 616
7600 AP Almelo

Telefoon     
0546 577919

Fax     
0546 574983

E-mail     
info@boonenpijlman.nl

Internet     
www.boonenpijlman.nl

g r o n d r e i n i g i n g  e n  b o u w s t o f f e n

boon en pijlman  

draagt zorg voor erkende en professionele 

reiniging van uw verontreinigde grond.

       Slagvaardig

       Dynamisch

       Deskundig

       Betrouwbaar

Een passende oplossing, voor elke situatie!

Wij lossen het opWij lossen het op

Verontreinigde grond?



39

Ervaringen van jeugdzeilers 
Zusjes Lodewijk (Isis (14) Maud (13) en Richt (10)

Richt heeft afgelopen jaar CWO 
3 gedaan en combi gezeild in de 
optimist C.  
Isis en Maud hebben alle selec-
tiewedstrijden gevaren en trainen 
veel. Ze zitten beide in het RTC 
team in Sneek waar ze elke week 
trainen, Maud bij Menno Sappe 
op woensdag bij Optimist A en 
Isis bij Koen van Esch op dins-
dag. Isis en Maud hebben training 
en begeleiding bij wedstrijden 
in de weekenden van JWZN. In 
augustus is Isis overgestapt naar 
het LFS programma van de LON. 
   
Maud is als 4de overall in het op-
timist A-klassement in de Combi 
Noord. Ze heeft eenmooie stand 
in de overall selectiestand van dit 
jaar maakt nu grote stappen, te 
zien aan goede resultaten tijdens 
de U-4 Roompot en A/B selec-
tiewedstrijden (jammer van de 
3BFD’s op roompot). Daarnaast 
heeft ze in de flits meegevaren dit 
jaar tijdens Sneekweek (3e plek) 
en Langweer (2e plek) en daar 
ook goed gezeild. 
   
Isis is dit jaar na de DYR over-
gestapt van Optimist naar laser 
4.7. Ze is kampioen geworden 
van de combi noord en heeft 
dit najaar 3 selectiewedstrijden 
gevaren,waarvan een aantal in 
zeer heftige weersomstandighe-
den in (U-4Workum) Ze is nu ge-
selecteerd voor  nationale belofte 
team (NBT) van Laser 4.7, tien 
kinderen zitten daarin. Heel mooi 
voor haar om zich daar verder 
op landelijk niveau te kunnen 
ontwikkelen. In het programma 
zitten ook internationale wedstrij-
den besloten (EK in Murcia &  
WK in Nieuwpoort.)

Isis in laser 4.7 op de Delta Lloyd Open Dutch 
Championships 2016 
(© Jasper van Staveren)

Maud in Optimist tijdens de Combi Noord

Richt in Optimist  tijdens de Combi Noord
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Ervaringen van jeugdzeilers 
Mijn terugblik op 2016

2016 was voor mij het jaar waarin ik ben overgestapt naar de Splash. Daarom had 
ik geen verwachtingen voor het zeilseizoen. Mijn enige doel was om de boot goed te 
beheersen, iets wat in het begin erg lastig was. De Splash is toch een andere boot 
en trainen is iets anders dan wedstrijden varen. 
Ik begon het seizoen met twee voorjaarstrainingen en een grootwatertraining van 
jeugdwedstrijdzeilen. Hier leerde ik het zeilen in de Splash, de dingen die anders 
zijn dan de Optimist. Ik heb toen in een korte tijd veel geleerd en had er minder 
moeite mee dan verwacht. 

Bij de club heb ik CWO-trainingen ge-
volgd, ik zat in de wedstrijdgroep (een 
combinatie van Optimist en Splash) en 
ik heb de Splash/Flash/Laser trainingen 
meegedaan. Mijn doel was hierbij niet 
alleen veel trainen en beter worden, 
maar ik wou ook wat vrienden maken 
om buiten de trainingen nog mee te 
zeilen. De vrienden die ik toen heb ge-
maakt zijn ondertussen ontzettend goe-

de vrienden en ook nu na het seizoen hebben we nog veel contact en spreken we 
soms af. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik de meeste nog geen jaar ken. 
In het begin van het seizoen heb ik dus veel getraind. Ook heb ik clubwedstrijden 
en Combi’s gevaren. Bij de Combi’s werd ik 6de in de Splash B, waardoor ik direct 
gepromoveerd ben naar de A. Bij de clubwedstrijden werd ik clubkampioen, maar 
eerlijk gezegd was ik niet zo tevreden over de clubwedstrijden. Ik weet van mijzelf 
dat ik een aantal domme fouten heb gemaakt. Ik heb voor mijn winst dan ook ge-
profiteerd van het feit dat bijna niemand alle keren meedeed, iets wat ik erg jam-
mer vind. 
In de zomervakantie heb ik meegedaan aan de Sneekweek. Het was een Snee-
kweek met veel wind, de hele week windkracht 4 tot 6. Toch wist ik me in de gold-
fleet te plaatsen. Dit was voor mij een verrassing: harde wind werkt bij mij vaak 
nadelig en ik voer tegen mensen uit de Nederlandse top. 
Omdat ik de Splash sneller onder controle had dan gedacht, heb ik na de zomerva-
kantie een aantal selectiewedstrijden meegedaan: de United 4 Workum, de United 
4 Roompot en het Vaarwelkom. 
De United 4 Workum vond ik spannend. Zowel bij de United 4 als bij de grootwater-
training de week daarvoor, waaide het erg hard. De hoge golven maakten het erg 
lastig en voor de wind ging ik vaak om, wat het erg zwaar en vermoeiend maakte. 
De United 4 Roompot (op de Oosterschelde) was een leuke ervaring. Doordat we 
eerder van de baan moesten, hadden we in de middag tijd om te gaan zwemmen. 
Voor mij was het extra leuk om wat tijd door te brengen met mijn nieuwe (splash)
vrienden, maar ook mijn oude vrienden die ik nog kende van de Optimist. Bijna ie-
dereen stond op dezelfde camping (je kan vanuit Zeeland moeilijk naar huis rijden) 
waardoor we ook nog een leuke en gezellige avond hadden. 
Al die wedstrijden waren voor mij om extra te oefenen en extra zeiluren te maken, 
maar goede uitslagen varen is natuurlijk altijd leuk. Die goede uitslagen begonnen 
langzaam te komen. Met een 2de plek in de eerste race en een 7de in totaal bij het 
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Vaarwelkom eindigde mijn (wedstrijd)
seizoen positief. 
Maar mijn seizoen eindigde niet met het 
Vaarwelkom. In de herfstvakantie ben ik 
met een aantal andere ZVB-ers naar het 
SKON-kamp geweest. Persoonlijk vond 
ik het erg leuk om een paar dagen met 
Splash-zeilers te zijn en ook heb ik veel 
geleerd. Trainen met mensen die beter 
zijn dan jij maakt jou ook beter. 
Het seizoen heb ik afgesloten met na-
jaarstrainingen waarvan de laatste nu 
anderhalve maand geleden was. Nu ik 
niet meer zeil merk ik pas hoe groot deel zeilen in mijn leven uitmaakt. Ik mis het 
zeilen (en mijn vrienden) heel erg en kan niet wachten tot het volgende seizoen 
begint. 

In het volgende seizoen hoop ik mijn stijgende lijn door te zetten en meer goede 
wedstrijden te varen. Mijn hoofddoel is dan ook om een goed voorjaarsklassement 
te varen en te promoveren naar de A. Verder wil ik constanter varen en er altijd 
uithalen wat er in zit, iets wat ik nu nog niet genoeg doe. 

Britt Wolters, Splash NED 2136

Hallo, Ik ben Xander en ik zeil al 2 jaar. Ik vind 
het heeeeeel leuk en ik heb de 1ste plaats ge-
haald bij een clubwedstrijd. De trainers helpen 
je altijd en de groep is ook heel leuk. Ik zeil 
samen met mijn zus. we gaan nu voor CWO 3. 
Ik krijg een nieuwe boot en daarmee ga ik wed-
strijden varen. 

Groetjes Xander (10 jr)

Als ik zeil, voel ik me vrij en vergeet ik even al-
les. Soms ging ik verdrietig of boos het water op 
en als ik van het water af ging was ik weer blij.
In de lessen is er altijd een gezellige sfeer en 
je leerde ook altijd iets nieuws. De trainers zijn 
super aardig en als het even tegenzit helpen ze 
je altijd weer op weg. Vorig jaar ben ik met de 
eerste wedstrijden begonnen. Het was in het 
begin wel spannend, maar je werd overal mee 
geholpen. Ik heb veel zin in het nieuwe zeilsei-
zoen dan ga ik beginnen met CWO 3.

Groetjes Sterre Wiersma (12 jr)

Ervaringen van jeugdzeilers 
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Iemand leren zeilen is heel wat anders 
dan zelf zeilen. Om goed les te kunnen 
geven moeten instructeurs goed opgeleid 
worden. 

De ZVB is aangesloten bij de CWO, Stich-
ting Commissie Watersport Opleidingen, 
dit is een samenwerkingsverband van 
de ANWB, het Watersportverbond en de 
HISWA. Deze stichting stelt zich tot doel 
een uniform diplomasysteem voor vrij-
willige vaaropleidingen in te richten en 
in stand te houden. Zo zijn er diploma’s 
voor watersporters (binnen de ZVB voor 
Jeugdzeilen en Zwaardbootzeilen) en opleidingen en diploma’s voor instructeurs. 

Omdat wij als ZVB aangesloten zijn bij de CWO mogen wij CWO-diploma’s uitschrij-
ven, en is het diploma wat bij ons behaald wordt landelijk erkend. Deze CWO-diplo-
ma’s mogen alleen uitgeschreven worden door gecertificeerde instructeurs. 

Om gecertificeerd instructeur te worden moet elke trainer een eigenvaardigheids-
examen behalen en een didactisch programma afronden. In de opleiding wordt 
veel aandacht besteed aan veiligheid, didactiek, omgangsvormen en het zelfkritisch 
zijn. De CWO kent de volgende instructeur niveaus: Instructeur 2, Instructeur 3, 
Instructeur 4, Instructeur 4* en Opleider. 

De vereniging is er trots op dat we sinds 2012 de gehele instructeursopleiding bin-
nen de ZVB kunnen aanbieden. Alle bovengenoemde niveaus hebben wij ‘in huis’. 
We zijn hiermee één van de weinige verenigingen die dit intern kunnen bieden. 

Toch zitten we elk jaar weer krap in de instructeurs. Het afgelopen jaar was behoor-
lijk wat creativiteit en inzet van instructeurs en andere vrijwilligers nodig om de 
bezetting rond te krijgen.  Het zou heel goed zijn als er meer instructeurs zouden 
zijn.

Instructeur 2 (Zi2) is het eerste instructeursniveau. Het is een erkenning die stelt 
dat een instructeur voldoende eigen vaardigheid en basale lesgeefvaardigheden 
bezit om veilige lesgeefsituaties te creëren, het niveau van cursisten in te schatten 
en activiteiten te begeleiden. Een gediplomeerd Zi2 mag tot en met CWO-II niveau 
lesgeven onder de supervisie van een Zi3, Zi4, ZI4* of Opleider, maar nog geen 
diploma’s uitschrijven. 

Inmiddels heeft een flink aantal mensen zich beschikbaar gesteld om opgeleid te 
worden tot Zi2 instructeur. De instructeursploeg wordt flink uitgebreid en daar zijn 
we ontzettend blij mee.
Wij wensen Lucien de Boer, Carole Vonk, Annette Wiersma, Jan Kist, Anne-Meike 
van Esseveld, Gijs Heeremans, Sebo-Jan van der Wal en Enora Lucas veel succes! 
Als er nog meer mensen zijn die dit wat lijkt, laat ons dit dan z.s.m. weten.

Instructeuropleiding CWO



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

  Zomerdijk 13a, 7942 JR Meppel
  T  (0522) 270280     info@drukkerij-vandijk.nl

bestel uw 
drukwerk nu zeer 
voordelig online

van 

op de vernieuwde website 
www.drukkerij-vandijk.nl
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Splash/Flash: German Open 2017
Splash/Flashzeilers schrijf je in voor het German Open op 10 en 11 juni 2017

Op 10 en 11 juniwordt het German Open gevaren op de MöhneSee.
Een leuk evenement om als Splash- & Flashzeiler aan mee te doen: zeilen in een 
mooie omgeving en met een gastvrij onthaal door de Duitsers. 

De locatie is de YMCA Westfalia/Arnsberg  
(http://www.yachtclub-westfalia-arnsberg.de). Op zo’n 2,5 uur rijden vanaf Wan-
neperveen. De eerste wedstrijd begint op zaterdag meestal pas om een uur of 12. 
Maar je kunt ook op vrijdag al arriveren.  

Het is mogelijk om je tent op te slaan bij de jachthaven (vanwege het geacciden-
teerde terrein een niet te grote tent) of eventueel met de caravan/camper op het 
parkeerterrein te staan. Toiletfaciliteiten staan tot de beschikking. Daarnaast zijn er 
voldoende hotels in de buurt. 
Ook voor de ouders is het aangenaam verblijven. De maaltijden (ook het ontbijt) 
kunnen gebruikt worden in het restaurant van de jachthaven tegen billijke prijzen. 

Vanuit ZVB willen wij met een grote groep Splash/Flashzeilers (en ouders) aan dit 
evenement deelnemen. 
Wil je graag meedoen en heb je geen vervoer van je boot, geef dit dan aan, dan 
proberen we met elkaar vervoer voor de boten te regelen.  

Aanmelden kan bij Tineke van der Wal (training@zvbelterwiede.nl)
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.


