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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, Tjitske Hoekstra, 
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
Jaap Lijkendijk
E-mail: j.lijkendijk@outlook.com

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 2018

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

Voorwoord van de voorzitter 
We zijn ons allemaal vorige jaar aan het eind van de zomer rot geschrokken; een 
kwart van onze Belterwiede was volkomen door waterplanten overwoekert. Menig 
zeilboot, roeiboot, elektroboot bleef er in vast zitten. Zelfs speedboten, sloepen 
weken verschrikt uit. Dit is het einde van de Belterwiede als wedstrijdwater dacht 
menigeen. Vervolgens voltrok zich een wonder. De omvang van het veld nam in een 
paar weken rap af. Zo veel zelfs, dat we onze wedstrijden in september praktisch 
ongestoord konden afwikkelen. Of dat ook in 2018 gebeurd, moeten we “natuur-
lijk” maar afwachten. 

Als bestuur wachten we natuurlijk niet de loop van de zaken af. We hebben ons 
samen met anderen stevig beraden op de toekomst. Waar moeten we opletten, 
wat kan beter of handiger, waar gaan we als eerste aan beginnen enz. enz. Ik denk 
dat we de grote lijn wel te pakken hebben. Op de jaarvergadering komen we hier 
natuurlijk op terug.  
 
We weten dat we als vereniging veel kunnen. We geven een prachtige serie zeil-
lessen voor de jeugd, de wedstrijdtrainingen komen vast weer op een hoger plan 
te liggen en we gaan weer veel mooie wedstrijden beleven. De voorbereidingen 
zijn alweer in volle gang. Misschien is er zelfs ruimte voor een verrassing. Samen 
maken we onze vereniging sterk. 
Ik weet (bijna) zeker dat we samen dankzij de inzet van velen ook in 2018 weer 
een mooi watersportjaar zullen beleven. Het wordt weer top. 

Jan van Esseveld
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Uitslagen wedstrijden 2017
Onderstaand een lijst met de winnaars in iedere klasse van het Clubkampioenschap 
en de Wiedebokaal. 

Clubkampioenen 2017 Wiedebokaal 2017
Splash Blue Britt Wolters 16m2 Sander Spannenburg
Splash Red Karel Witteveen Laser Norbert Horsthuis
Laser Norbert Horsthuis Splash Red Tjitske Hoekstra
O-jol Jaap Lijkendijk O-jol Bouwe Bouma
16m2 Gerard Bralten

(Om clubkampioen te kunnen worden moest je aan minimaal 12 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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Verslag van de commissie Wedstrijdzeilen
In 2017 hebben we weer een mooie reeks met wedstrijden afgewerkt. Hoogtepun-
ten in 2017 waren de NK Laser, de Combi Noord, het ONK O-Jol en uiteraard de 
Wiede Bokaal en de Biercup als afsluiting van het seizoen. Een volle agenda waar-
door iedere zeiler elk weekend weer gedwongen wordt te kiezen tussen lokale en 
landelijke wedstrijden. Iets dat goed merkbaar is bij sommige clubwedstrijden. 

Maar wedstrijden op de Belterwiede en 
de Beulacker zijn altijd weer een uitda-
ging, zowel voor de zeilers als voor de 
wedstrijdleiding. Dat bleek ook in 2017 
wel weer. Is het niet de wind die te 
hard waait of het juist laat afweten of 
de mist die niet wil optrekken dan zijn 
het wel de waterplanten op de Belter 
waar we rekening mee moeten houden 
met de ligging van de boeien. 
Het NK laser kenmerkte zich door zeer 
gevarieerde weersomstandigheden 
evenals het ONK O-Jol waar verschil-
lende boten uitvielen door schade. 
Bij de clubwedstrijden was het vaak de 
wind die het liet afweten. Zo hebben we bij een clubwedstrijd met wat kunst- en 
vliegwerk en de nodige flexibiliteit van de zeilers bij een clubwedstrijd het zelfs ge-
presteerd om de wedstrijden op het kleine meer voor de Ark af te werken. Ja zelfs 
met een start vanaf de steiger naast de Ark.
Het ONK O-jol 2017 is weer gezeild op de Beulaker. Zowel de wedstrijden als de so-
cials waren een succes. Mooie wedstrijden en voor de zeilers een mooi onderkomen 
op de bovenverdieping van 'Elly's Beach en Bistro' voor het sociale programma. Dit 
jaar ook weer met veel deelnemers die achteraf allemaal tevreden weer naar huis 
gingen en ons complimenteerden met de organisatie. 

Op het startschip kan het er soms hectisch aan toe gaan. Wind-shifts, uitstel vlag 
of toch nog even gauw het pin-end verslepen voor een goeie startlijn. Iets dat lang 
niet alle zeilers doorhebben en misschien is dat iets waar ze zich niet druk om moe-
ten maken. Maar toch zou ik het toejuichen als meer zeilers zich van tijd tot tijd 
eens mee zouden doen op het startschip. Net zo goed als het voor de wedstrijdlei-
ding goed is om af toe een mee te varen als fokke-maat bijvoorbeeld.

Ook in 2017 hebben we gelukkig weer kunnen bouwen op de inzet en ervaring van 
de vrijwilligers en het organisatievermogen dat in het DNA van de vereniging zit. 
Gesterkt door een rescue-training wist ook de groep vrijwilligers weer precies wat 
ze moesten doen dit jaar.  Zo hebben we ons tijdens de grote wedstrijden weer van 
onze goede kant laten zien en ons als vereniging op de kaart hebben gezet. Iets 
waar we best trots op mogen zijn bij de ZVB.

Voor 2018 staan er ook weer mooie wedstrijden op de rol. Sowieso het NK Sprint 
voor de 16 m2 is eentje om naar uit te kijken. Ik hoor graag met welke 16 m2 ik 
een keertje mee mag als fokkemaat.

Dirk Evers
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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 2018 zal een gedeelte worden besteed aan opleidingskosten van 
vrijwilligers, zoals b.v. rescue-opleiding. Het resterende bedrag zal worden 
gereserveerd voor later. 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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De zeiltrainingen van 2017 zijn door onze leerlingen weer met 
mooie resultaten afgerond, al was het dit jaar lastiger dan ooit 
vanwege het weer. De eerste trainingen hadden we te kam-
pen met veel wind en daarna was de wind ver te zoeken. Voor 
zowel de trainers als voor de cursisten vergde dit enige flexibi-
liteit maar vooral lef. Het is gelukkig niet ten koste gegaan van 
de resultaten, want er zijn dit jaar weer veel diploma’s uitge-
reikt. Het leerlingaantal lag iets lager dan vorige jaren waar-
door we onze focus ook konden richten op de instructeurs.
Er zijn veel nieuwe zeiltrainers begonnen binnen ons team die 

moesten worden opgeleid maar ook in het bestaande team moest worden geïnves-
teerd. Deze rol heeft Tjitske op zich genomen en dat heeft ze fantastisch gedaan. 
Bijna alle trainers zijn doorgegroeid naar volgende niveaus en dat is een geweldig 
resultaat.

Anne-Meike, Gijs, Enora, Britt en Sebo Jan zijn allemaal begonnen als enthousiaste 
zeiltrainers. Ze vinden het leuk om hun skills over te brengen op anderen. Annette, 
Lucien en Jan zijn ouders die vroeger aan de zijlijn stonden en nu fantastisch bin-
nen ons team fungeren. Ben je een enthousiaste leerling van 16 jaar of ouder of 
een ouder langs de lijn en lijkt het je leuk om les te geven meld je dan aan! We 
kunnen nog steeds nieuwe instructeurs gebruiken. Wij kunnen overige hulp ook 
goed gebruiken dus als je het leuk vindt, geef je dan snel op.

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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Er is natuurlijk niet alleen in instructeurs geïnvesteerd, maar natuurlijk ook in de 
kinderen. Afgelopen jaar was de combi Noord weer op ons meer georganiseerd. Een 
groot evenement waar veel vrijwilligers knap werk hebben verricht. Er is binnen ons 
team veel tijd vrijgemaakt om kinderen enthousiast te maken voor het wedstrijd-
zeilen. Veel van onze kinderen waren dan ook overal in het land te vinden bij zeil-
wedstrijden en ook niet met de minste resultaten. 

Bovendien werd er weer een zeilkamp georganiseerd door Britt, Sebo Jan en Anne-
Meike. Met een flinke dosis enthousiasme op naar Giethoorn. Een nachtje slapen in 
een tent, spelletjes doen en weer met een sleepje naar huis. Altijd dolle pret. Als je 
de foto's nog niet gezien hebt of je bent gewoon nieuwsgierig geworden kijk dan op 
onze site www.zvbelterwiede.nl. 

De wedstrijdgroep is nieuw leven ingeblazen door Tjitske en Jan-Rein. Ze volgen al-
lebei de opleiding wedstrijdtrainer en hopen dit komend jaar af te ronden. 

In 2018 jaar hopen we er weer net zo’n mooi jaar van te maken. De data zijn in-
middels bekend. Er kan misschien nog iets in geschoven worden, maar voorlopig 
staat het schema vast. Hieronder is het voorlopige schema te zien:

Datum   Welke les
1 april   Droge les
15 april   1e les
22 april   2e les
27 mei   3e les
17 juni   4e les
1 juli    5e les
15 juli   6e les
16 september  7e les
23 september  8e les

We gaan ons voor volgend jaar met alle zeiltrainers weer volop inzetten! We zien 
ernaar uit!

Op naar een mooi 2018!

Ileine Evers

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
Met ondersteuning van de € 50,00 euro club hebben nieuwe porto's aan kunnen 
schaffen. Deze zijn storingsvrij en hebben ruim voldoende bereik. Op de ark staat 
een extra antenne en bij evenementen staat er een steunzender. Met de aanschaf 
van deze nieuwe porto's hopen wij af te zijn van alle babysitters en wielrenners die 
op dezelfde kanalen zaten als waar onze oude porto's gebruik van maakten.
Voor de evenementen huurden wij voorgaande jaren deze porto's in. Dat hoeft nu 
dus niet meer.
Achter het oranje bootje is een andere motor gekomen. De oude motor gaf de laat-
ste tijd veel storing en was dus onbetrouwbaar. 
De brandblussers zijn weer goedgekeurd en kunnen weer een jaartje mee. 
De grote rode Rib is dit voorjaar voorzien een nieuwe stuurkabel in verband met 
breuk van de oude kabel. Verder is er een pomp geplaatst om het water weg te 
kunnen pompen bij hevige golfslag.
Er is een extra stevig kleed aangeschaft om het startschip in de winter te bescher-
men tegen weer en wind. 

Als iedereen die de boten en/of het materiaal gebruikt er zorgvuldig mee omgaat en 
op tijd meldt als er iets kapot gaat of niet helemaal naar behoren functioneert kun-
nen we er het komende jaar weer goed mee vooruit 

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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De belevenissen van een nieuwe(re) O-jol man
Drie jaar geleden besloot ik m'n nog niet zo lang daarvoor aangeschafte 
‘retro' Finn-jol maar weer van de hand te doen. Helemáál niet geschikt 
voor de Belter, weg ermee!

Dat zat zo:
Het leek me zo leuk om lek-
ker rond te scheuren en een 
beetje mee te stoeien met an-
der race-spul op het meer. Maar, 
er waren op de Belter niet zo 
veel planeerbootjes te zien. 
Ogenschijnlijk weinig hardzeil-
fanaten op de plas... en Finn-
jollen al helemaal niet ! Alleen 
op de woensdagavonden zag ik 
steeds een clubje O-jollen met 
elkaar in de weer. Dat leek me 
wel wat. Na het op afstand volgen van wat clubwedstrijdjes en tenslotte de Biercup 
ging ik voor de bijl. Ik moest ook zo'n schitterende Olympia-jol zien te bemachtigen 
en me snel bij die club aansluiten. 
Lid worden van de ZVB en die jongens eens een poepie laten ruiken. 

Makkelijker gezegd dan gedaan, mijn eerste jaar meedoen viel dat ‘laten' ruiken 
een tikkeltje tegen. Mijn positie was steevast helemaal achteraan en dat was nou 
ook weer niet helemaal de bedoeling. Meetrainen dus op de woensdagavonden om 
dat lastige trimbootje een beetje harder te laten gaan. Bovendien, die mannen 
leken het wel gezellig met elkaar te hebben, dus dat was geen gekke bijkomstig-
heid. Langzaamaan begon ik het een beetje door te krijgen en kon gelouterde man-
nen als Jan-Alle, Henk en Jaap een klein beetje bijhouden. Zelfs Bart kwam soms 
in 't zicht, altijd gezellig. Het was wel een beetje een proces van ‘vallen en opstaan' 
er viel nog een hoop te leren. “Blokje achter de mast Kees”, “je voorstag een beetje 
aan Kees”, “niet zo hoog sturen Kees” en nog zo wat van die goedbedoelde advie-
zen hielpen me op weg. 

Tijdens de nabesprekingen aan tafel met zo'n wit-gekraagd glaasje doping in de 
knuist, ook veel geleerd (!) Zeiltje van Jaap aangeschaft en een nieuwe mast erop, 
dat moest helpen, hupsakee! En ja hoor, het afgelopen jaar ging het inderdaad al 
een aardig stukje beter. Voor mijn doen dan. Onze Vlootvoogd siste zo af en toe: 
”mooi zeiltje Kees” en wanneer de Olle iets beter in het veld naar voren kwam, gin-
gen de duimen zelfs omhoog.., dat geeft de burger moed ! 
Dus in 2017, na een paar clubwedstrijdjes en de Wiede-bokaal ook maar eens in-
geschreven bij het ONK. Een veld van 80 inschrijvers! Ja ja, dat is een best vlootje 
om tegelijker tijd over de startlijn te krijgen hoor. Zo'n groep splitst zich weliswaar 
opvallend snel op in voorhoede, middenveld en enthousiaste meezeilers, maar er is 
voor iedereen wel een plek waar hij op zijn niveau de nodige strijd kan leveren. 
Dat Open Nederlands Kampioenschap werd dit jaar door onze eigen Belter Vloot ge-
organiseerd en de banen werden uitgelegd op de Beulaker door onze eigen ZVB (in-
clusief de perfecte wedstrijdleiding). Beetje meer ruimte voor zoveel Olympia-jollen 



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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bij elkaar en bovendien was de kans om door de waterplanten ‘omhelsd' te worden 
daar ook wat kleiner. Vraag het maar aan onze onvolprezen voorzitter Jan. 

Over wind hadden we dit jaar niet te klagen, integendeel, wisselend van matig tot 
krachtig / hard. Over regen trouwens ook niet, maar daar zeurt gelukkig nooit ie-
mand over, gewoon 'n petje op en dóórvaren! Dat trouwe startschip lag elke keer 
weer netjes op z'n plaats, de procedures verliepen vrijwel foutloos en ondanks het 
grillige weer, kon er een heel programma gezeild worden. Knap vermoeiend, maar 
top! 
Helaas lukte het onze Clubcorifeëen (Maarten, Fokko, Jaap en Bouwe) niet om die 
Blauwe Sjerp om de nek gehangen te krijgen, maar het was wél een heel mooi 
toernooi en we hebben super kunnen genieten. Heel wat zeilers uit binnen- en bui-
tenland merkten, dat het organiseren van belangrijke wedstrijden samen met de 
nodige lol en ontspanning er omheen, aan de ZVB wel toe te vertrouwen is. Het was 
al bij al echt een succes. 

Een paar weken later gold hetzelfde voor de traditionele Biercupraces, die weer 
op de Belter werden gevaren. Opnieuw een groot veld, goede wind en een stevige 
strijd. Fanate bekkies in de boot, maar glunderende smiles achteraf. Iedereen had 
weer genoten. 

En als ik terugkijk naar mijn start in de O-jol drie jaar geleden, dan moet ik vast-
stellen, die O-jollen vormen een geweldig mooie klasse, ik heb lekker gezeild en 
een hoop plezier beleefd.
Dank aan alle organisatoren en vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maakten in 
2017. Op naar het volgend seizoen !

Kees Buys Ballot, NED 616.

De belevenissen van een nieuwe(re) O-jol man (vervolg)



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 2017
De 16m2 klasse jaargang 2017 gaat niet de boeken 
in als de meest aansprekende met 1 uitzondering. De 
Wiede Bokaal. Op uitnodiging van het ZVB bestuur 
vond eind 2016 de evaluatie van het zeilseizoen 
plaats samen met de andere wedstrijdklassen. 
Tegelijkertijd de plannen voor het seizoen 2017. 
Naast de clubwedstrijden op de Belter werd een 
aantal zeilers gevraagd nog eens te kijken naar het 
programma van de clubwedstrijd in augustus, de 
zogenaamde “summer fun”. Dit overleg resulteerde 
in wedstrijdjes op het water tussen de vaargeul en het clubhuis ter meerdere glo-
rie van de mensen aan de wal. Voor herhaling vatbaar lijkt mij. Geen puntentelling 
voor het clubkampioenschap. In 2018 wel doen? Naast de clubwedstrijden en de 
Wiede Bokaal waren er geen andere 16m2 wedstrijden op de Belteren al helemaal 
niet op de Beulaker. Het weer was overwegend fraai , maar meerdere keren tekort 
aan wind. Het leek dus een “rustig” 16m2 jaartje te worden, ware het niet dat de 
Wiede Bokaal alles recht zette. Liefst 39 inschrijvingen, met uiteindelijk 36 aan de 
start. Daarmee is de Wiede Bokaal na het NK op het Slotermeer het best bezochte 
16m2 evenement van Nederland. Als 3 Jannencie kijken wij tevreden terug op dit 
zeilgebeuren. Jan de Haan werd nog in de bloemetjes gezet voor zijn niet aflatende 
wervingsacties. Er lijkt een landelijke tendens te zijn dat de regionale 16m2 eve-
nementen zoals de Veenbonken, de Schildweek en de Wiede Bokaal de landelijke 
zoals de Sneekweek en de regiofinale gaan overtreffen. Co de Haan een zeiltalent 
uit vroegere tijden konden wij dit jaar ook enkele keren begroeten! 

De winnaars 2017 waren:
1. Clubkampioen: Jan de Haan met dochter Mirjam.
2. Wiede Bokaal winnaar: Sander Spannenburg (evenals in 2013).
3. Winnaar Blauwe Hand Cup: Gerard en Sonja Bralten.

Veel woorden van dank gaan achtereenvolgens naar:
1. de familie Doze. Altijd positief bereid om mee te denken met de organisatie aan 

de wal.
2. Joost en Titia en de familie Bakker voor hun plezierige en gastvrije ondersteu-

ning.
3. ZVB, de wedstrijdcomité en vooral niet te vergeten de vrijwilligers.

Wat voor de 16m2 klasse de plannen zijn voor 2018? Het NK sprint naar de Belter. 
En weer een keertje naar de Beulaker zou ook niet gek zijn.

Jan Dijkstra, plassenvoogd en regiovertegenwoordiger Overijssel 16m2 klasse
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Een veilig sportklimaat
Het is vooral dankzij het voortschrijdend inzicht van onze voorzitter dat er veel aan-
dacht besteed is aan het onderwerp: veilig sportklimaat.
Definities en gedragsregels werden geformuleerd naar voorbeeld van het NOC NSF.

OMGANGSREGELS voor alle leden van de vereniging.
GEDRAGSREGELS voor begeleiders en trainers.

Het onderwerp seksuele intimidatie valt het meest op in de landelijke discussies 
over veilig sportklimaat, maar andere zaken zoals pestgedrag zijn zeker ook aan de 
orde.

In het afgelopen verenigingsjaar ben ik als vertrouwenspersoon van ZVB geen en-
kele keer benaderd voor advies of een melding. Gelukkig maar. Veilig sportklimaat 
ook in onze vereniging is een heilig goed!

P.M. Voor de meldingsprocedure verwijs ik graag naar de website van ZVB.

J.G. Dijkstra

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 al-
len natuurlijk zo houden. We hebben daarom 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 vertrouwenscontactper-
soon. Samen kun je vervolgens bekijken wat de goede vervolgstappen zijn. Niet on-
belangrijk, jij bepaalt te 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 naar gedaan moet worden of dat opvang nodig is, maken 
we gebruik van het “Vertrouwenspunt Sport”. Het punt beschikt over vertrouwens-
personen 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 
We zijn ons aan het eind van de zomer allemaal rot geschrokken; een kwart van 
onze Belterwiede was volkomen door waterplanten overwoekert. Menige zeilboot, 
roeiboot, elektroboot bleef er in vast zitten. Zelfs speedboten, sloepen weken 
verschrikt uit. Zo kan het niet langer dacht menigeen. Doen ze er wel wat aan. 

Gelukkig wordt er door de ZVB samen met het Watersportverbond nog steeds hard 
gewerkt aan een oplossing. In eendrachtige samenwerking met de ondernemers, 
Natuurmonumenten, Sportvisserij Oost-Nederland, het Waterschap en de Hiswa 
stellen we een plan van aanpak op. Hiermee willen we de provincie Overijssel als 
eigenaar van het water overtuigen dat er gemaaid moet worden. Het Beheerplan 
Wieden / Weerribben biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. Na enige aarzeling 
heeft de gemeente Steenwijkerland zich volledig achter deze werkwijze geschaard.                                                                                 
Heel actief is het Regioteam van het Watersportverbond voor ons bezig. Zij leggen 
de nodige bezoeken af en banen de nodige paden. 

Ook landelijk is er druk op de ketel. Het Watersportverbond en de Hiswa 
hebben contact met het Ministerie Infrastructuur en Milieu en verschillende 
politieke partijen. Waar mogelijk wordt dit onderwerp in allerlei  agenda’s van 
overlegorganen in gebracht. 

Wie weet bevat 2018 een verrassing. We geven het echt niet op. Ze zijn nog niet 
van ons af.

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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NK Sprint 16 m2 2018
Een Nederlands Kampioenschap “Sprint” is een rela-
tief nieuw begrip in de zeilsport en dus ook voor ons 
als 16m2.

Afgelopen jaar hebben we dit evenement voor de 
eerste keer georganiseerd en het is een groot succes 
gebleken. Het leuke van een NK Sprint is, dat we als 
klasse dit evenement ook kunnen organiseren op klei-
nere plassen en meren, omdat we simpelweg minder 
ruimte nodig is voor de wedstrijden.
 
De opzet van het NK ziet er in grote lijnen als volgt uit;
We varen in startvelden van maximaal 16 boten. Algemene valse starts zullen we 
dus, als het goed is, nauwelijks hebben. Eén van de redenen dat we in kleine groe-
pen varen is, omdat de hele wedstrijd slechts 12-20 minuten duurt. Dit betekend 
een korte baan dus. Om ervoor te zorgen dat het enigszins overzichtelijk blijft voor 
de zeilers en we niet met een hoop schadegevallen te maken zullen krijgen, is hier-
voor gekozen. Daarnaast is Tempo 1 van de belangrijkste elementen tijdens een NK 
sprint. We zullen proberen om in 1 weekend tijd minimaal 18 starts te maken. De 
verwachting is, dat we in totaal ca. 32 boten aan de start zullen hebben en in groe-
pen van 16 maximaal varen. Dat betekent dus voor het comité, dat ze dit weekend 
minimaal 36 startprocedures gaan maken. Om ook hier tijd te winnen, maken we 
gebruik van een 3 minuten startprocedure. Op deze manier kunnen we achter el-
kaar doorgaan en zullen we ons beoogd aantal starts hopelijk wel gaan halen.
Zowel voor de zeilers als het comité is het dus behoorlijk aanpoten op het water!
Het mooie van deze opzet is, dat er zoveel starts gemaakt worden, dat je als zeiler 
op een gegeven moment niet goed meer weet hoe je ervoor staat en wie je con-
currenten zijn, om te winnen zal je zo hard mogelijk moeten varen en in alle starts 
een goed resultaat neer moeten zetten. Als de uitslag bekend is op de kant, zal dit 
dan ook meer dan eens een verassing zijn. Door het grote aantal starts en beperkte 
aantal aftrekwedstrijden, wordt het klassement zo nu en dan flink door elkaar ge-
gooid.

Dit jaar varen wij ons NK sprint 2 & 3 Juni 2018 op de Belterwiede, voor ons als 
16m2 geen onbekende locatie, die garant staat voor goede wedstrijden en natuur-
lijk ook niet geheel onbelangrijk, de nodige gezelligheid op de kant.

Wij hebben er zin in!

Klaas ‘t Hoen

Wil jij meewerken aan dit evenement als vrijwilliger meldt je dan aan bij 
vrijwilliger@zvbelterwiede.nl
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Informatie over wedstrijden 2018
Clubwedstrijden 2018 (wordt besproken op de algemene ledenvergadering)
Er worden in totaal 6 series wedstrijden gevaren. Per dag worden er 3 of 4 wedstrij-
den gevaren en per wedstrijddag is er een prijsuitreiking gebaseerd op de totaal-
resultaten van die dag. Voor 2018 tellen de wedstrijden op 8 april, 13 mei, 10 juni, 
8 juli, 12 augustus en 9 september. 2018 is een jaar waarbij wij gaan experimente-
ren met kortere wedstrijden en andere banen.

De Summer Fun Races (12 augustus) tellen mee voor het clubkampioenschap. 

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 het clubkam-  
 pioenschap.
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’, 'trapezium-
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 informatiebord bij de inschrijving.

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

Clubkampioen
Om clubkampioen te kunnen worden moet je lid zijn van de vereniging en mini-
maal voor 3 wedstrijddagen hebben ingeschreven. Over alle wedstrijddagen worden 
gescoorde punten opgeteld voor een kampioenschap

Alle gezeilde wedstrijden tellen mee voor het eindklassenment.
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Wiede Bokaal 2018
De Wiede Bokaal wordt gevaren op 29 en 30 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 2018
De Biercup wordt gevaren op 6 en 7 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 meer informatie over het wedstrijdcomité of rescue/baanverzorging dan kunt 
U terecht bij Jan van Esseveld (voorzitter@zvbelterwiede.nl) of Ed Scholing (web-
master@zvbelterwiede.nl).

Informatie over wedstrijden 2018



 

 

 

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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Wedstrijdtraining 2017
Vol frisse moed zijn wij (Tjitske en Jan-Rein) eind 2016 begonnen aan de zeiltrainer 
3 opleiding op de Splash trainers academy van de SKON (klasse organisatie van de 
Splash). Dus ons zeilseizoen begon al in december. Na een aantal dagen theorie 
en vooral veel zelf voor de groep (met aankomende trainers) staan hadden we een 
(stormachtig) praktijkweekend met zeilen en training geven. 
In maart begon het “echte” seizoen bij de ZVB met 2 wedstrijdgroepen bij de 
jeugd, een optimisten groep op de zondagmiddag en een Splash groep op de 
vrijdagmiddag/avond. De trainingen zijn goed bezocht en naar verluidt ook leuk en 
leerzaam gevonden door de jeugd. Alle trainingen hebben doorgang kunnen vinden 
onder verschillende en uitdagende omstandigheden. 
Bij een aantal trainingen (Splash) is onze leercoach Koen van Esch ook aanwezig 
geweest om ons te begeleiden en hij heeft zelf ook een gasttraining over tactiek/
strategie gegeven. Het theorie examen hebben we ondertussen afgelegd (uitslag 
GESLAAGD). Komend seizoen kunnen we hopelijk ook ons praktijk examen 
afleggen.   
 
Het mooiste om te zien is dat zeilers progressie maken en gedurende het seizoen 
en resultaten bij de clubwedstrijden als bij de combi’s beter worden. Dat geeft je 
als trainer ook best een goed en trots gevoel! Het zijn de zeilers die het doen! Maar 
ik (wij) hebben er wel een aandeel in gehad door ze te helpen en in de “goede slag 
te laten varen”. 
Afgelopen jaar hebben we ook weer een laser en Splash-red/blue training 
georganiseerd, helaas was hier dit jaar bijna geen animo voor.
 
Ook bij de O-jollen heeft de 
“wedstrijd”training zijn intrede 
gedaan. Als voorbereiding op 
het ONK op de Beulaker heeft 
Jan-Rein een 3-tal trainingen 
verzorgd. Deze zijn positief 
ontvangen, en we gaan de 
O-jollen wedstrijdtraining het 
komende seizoen continueren.

Na een begin in 2016 met 1 
wedstrijdgroep en een aantal 
gast/gelegenheidstrainers 
hebben we afgelopen jaar 
verder gebouwd. Met vaste 
wedstrijdtrainers een Opti 
en een Splash groep. Ook 
aankomend seizoen maken we 
er weer een seizoen van met 
leuke en leerzame trainingen! 
Wij hebben er in ieder geval zin 
in!

Een sportieve groet,
Jan-Rein, ook namens Tjitske



wegen
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tunnels 
viaducten 
kademuren 

vanspijkerinfrabouw.nl

Van Spijker Infrabouw dimensioneert en realiseert infra-
werken voor de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector
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Combi Belterwiede 2017 één groot feest
1 en 2 juli mochten we 
1 van de 4 combi’s van 
“Jeugd Wedstrijdzeilen 
Noord” (JWZ) organiseren. 
JWZ heeft als slogan “waar 
zeilen een feestje is”, dat 
hebben we er zeker van 
gemaakt.

Er hadden zich totaal 104 
zeilers ingeschreven in de 
6 verschillende klassen. De 
Optimisten waren verdeeld 
in de A, B en C groepen 
(niveaus). En de wat 
oudere jeugd in de Splash A 
en B of de Laser 4.7. 

Het weer werkte ’s ochtends niet helemaal mee, er was wel een prachtige wind, 
maar de zon liet ons toch wel in de steek. In de ochtend eerst nog wat (mot)regen. 
Na het palaveren en de voorbespreking van de zeilers met de begeleiding (coach) 
van JWZ in de verschillende klassen, ging iedereen het water op. Het bleef helaas 
miezeren, maar dat mocht de pret bij de zeilers en organisatie niet drukken. Na de 
eerste twee potjes werd er gepauzeerd op de kant. Waar ook weer activiteiten (o.a. 
een speurtocht) waren georganiseerd. Uiteindelijk brak ook de zon een beetje door 
en konden we nog 2 mooie potjes varen, nadat de zeilers de na- en voorbespreking 
hadden gehad met de begeleiding. 

Ook bij de jeugd wordt er bij de start en boeien om elke mm gestreden, waardoor 
er zeer boeiende wedstrijden ontstaan. Tussen de wedstrijden door, halen de zeilers 
(op het water) hun laatste tips & tops op bij de begeleiding van JWZ. Ze proberen 
dit dan meteen het volgende potje toe te passen. 

Na een geslaagde eerste dag begonnen we zondagochtend weer met een palaver 
en een voorbespreking. Onder prima weersomstandigheden werden de resterende 
2 wedstrijden gevaren. Wederom waren deze zeer boeiend en werd er om elke mm 
gestreden. Na totaal 6 wedstrijden kon het klassement op worden gemaakt. 

De ZVB was uiteraard goed vertegenwoordigd door haar jeugdzeilers bij deze 
combi. Enkelen vielen zelfs in de prijzen! We kunnen met recht zeggen dat het een 
feestje was. Iedereen keek tevreden terug op dit evenement, de organisatie, JWZ 
en uiteraard de belangrijksten,  de zeilers! 

Een evenement is niet te organiseren zonder vrijwilligers, ook bij dit evenement 
waren er weer ruim 20 in touw. Van parkeerwacht, beach master tot rescue, 
wedstrijdleider allemaal bedankt, zonder jullie was het nooit een feestje geworden! 
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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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Kom gezellig leren zeilen bij ZV Belterwiede!
Bij Zeilvereniging Belter-
wiede kan de jeugd CWO 
zeilles krijgen in een Opti-
mist (8-13 jaar) of Splash 
(13-18 jaar). Beide zijn 
lichte éénpersoons zeil-
boten. Voor welke boot je 
kiest, hangt af van leeftijd, 
gewicht en gevorderdheid. 
In principe hebben alle 
zeilers een eigen boot. Voor 
degene die niet over een 
eigen boot beschikt, bestaat 
er een (beperkte) mogelijk-
heid een boot te huren. De 
zeilvereniging heeft hiertoe 
de beschikking over 3 Spla-
shes en 2 Optimisten.

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.

Er worden bij de zeilvereniging CWO-diploma's op drie niveaus afgegeven:

Niveau 1: 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 lessen 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.

Niveau 2: Jeugdzeilen eenmans II (Optimist) / Zwaardboot eenmans II (Splash)
Kinderen/jeugd die deze lessen willen volgen, worden verondersteld de beginse-
len van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I / Zwaardboot eenmans I, te 
beheersen. Optimistzeilers die Jeugdzeilen 3 behaald hebben en overstappen naar 
de Splash, kunnen op dit niveau instromen. Het diploma omvat naast de eerder 
genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan 
hogerwal, omslaan en weer rechttrekken, etc. Ook dit niveau omvat de nodige 
theorie. Eigenlijk kun je na afloop van niveau 2 behoorlijk zelfstandig varen onder 
redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beau-
fort. De meeste deelnemers maken kennis met het wedstrijdzeilen (clubwedstrij-
den/Combi Noord C).
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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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Niveau 3: Jeugdzeilen eenmans III (Optimist) / Zwaardboot eenmans III (Splash)
Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres. Je leert bijvoor-
beeld aankomen aan hogerwal én lagerwal, overstag gaan met joystick, hangen en 
de beginselen van het wedstrijdzeilen. Na afloop van niveau 3 kun je zelfstandig 
zeilen onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De the-
orie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Wij verwachten van de zeilers dat zij zo 
veel mogelijk deelnemen aan de clubwedstrijden 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 voldoende kennen. Van de vorderingen 
maken de instructeurs aantekening in een vorderin-
genstaat. Als aan het eind van het trainingsprogramma 
de persoonlijke vorderingenstaat volledig is afgete-
kend, 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 zeil-
opleidingen in Nederland. Voor een CWO zeildiploma 
gelden dan ook standaardeisen. Dus: of u nu een 
CWO-diploma behaalt bij de zeilvereniging of ergens 
anders, het diploma is overal gelijk. 

Meer informatie over CWO kunt u vinden op www.cwo.nl/

Kom gezellig leren zeilen bij ZV Belterwiede!
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Informatie Jeugdzeiltrainingen 2018
CWO zeillessen

Ook in het nieuwe seizoen worden er bij voldoende belangstelling natuurlijk CWO-
zeillessen voor de jeugd aangeboden, zowel in de Optimist (Jeugdzeilen 1,2,3) als 
in de Splash (Zwaardboot 1,2,3).  In het stukje “Kom gezellig leren zeilen bij ZVBel-
terwiede” leest u meer hierover.

De (voorlopige) planning voor 2018 ziet er als volgt uit: 1 april (droge les), 
15 april, 22 april, 27 mei, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 16 en 23 september.  
De ochtendgroep traint van 9.30 – 12.00 en de middaggroep van 13.00 – 15.30 
uur.  Het inschrijfformulier is te vinden op de website www.zvbelterwiede.nl

Nieuw is dat de vereniging 2 Optimisten heeft aangeschaft, die door de leden ge-
huurd kunnen worden in combinatie met de zeiltrainingen. Dus wanneer je niet over 
een boot beschikt, maar toch wilt leren zeilen, is dit wellicht een optie. We beschik-
ken ook over enkele Splashes die beschikbaar zijn voor training of wedstrijden. 

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

Zeiltraining / Wedstrijdtraining

Het afgelopen jaar zijn we voorzichtig gestart met wedstrijdtraining voor de Op-
timist en Splash. De deelnemers vonden het leuk en de trainers zagen de zeilers 
vooruitschieten. Dit jaar gaan we de trainingen uitbouwen. Het liefst zouden we 
zien dat je bij de ZVBelterwiede ‘zeilen als sport’ kunt beoefenen. Met het program-
ma van dit jaar maken we een goede stap in die richting. 
De trainingen vinden plaats op vrijdagmiddag/avond (17.00 – 19.30 uur). De ene 
week is de Optimist aan de beurt, de andere week de Splash. We hebben gekozen 
voor de vrijdag omdat er op de zondag onvoldoende ruimte is in verband met de 
CWO-zeillessen. Verder hebben we gemerkt dat veel jeugd op zaterdag competitie-
verplichtingen van andere sporten heeft. En, zeker niet onbelangrijk, alle zeilwed-
strijden vinden in het weekend plaats. Als onze zeilers daaraan willen meedoen, 
willen wij dat niet in de weg zitten.

Optimist Training
Voor de Optimist training mikken wij op een iets bredere doelgroep dan vorig jaar. 
Iedereen die Jeugdzeilen 2 heeft afgerond en die zeilen leuk vindt, nieuwe dingen 
wil leren en niet schrikt van een beetje wind, kan zich aanmelden voor deze trai-
ning. Samen kijken we dan of de zeiler er aan toe is. (Wij denken overigens dat 
veel kinderen die vorig jaar het Jeugdzeilen 2 diploma hebben behaald er inderdaad 
aan toe zijn.) 
Een wedstrijdboot is verplicht. Ook verwachten we dat de deelnemers regelmatig 
meedoen aan een (club)wedstrijd.
Natuurlijk is deze training ook bedoeld voor de zeilers die het Jeugdzeilen 3 diploma 
al hebben behaald. Door individueel aanwijzingen te geven, kan iedereen op zijn 
eigen niveau trainen.
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Wat gaan we zoal doen? Veel zal gericht zijn op ‘boat hand-
ling’. Dit betekent zoiets als: Hoe krijg je je boot helemaal 
onder controle? Daarnaast komen specifieke wedstrijdele-
menten aan bod. 

Kortom, we gaan dingen leren als: Hoe moet je hangen, 
hoe ga je overstag zonder snelheid te verliezen, hoe gaat je 
boot het snelst, hoe kun je sturen zonder roer, hoe moet je 
starten, hoe kun je het beste een boei ronden, wanneer moet je overstag gaan? Er 
wordt elke keer wat theorie behandeld, maar we gaan vooral veel oefenen. Want je 
leert pas zeilen als je oefent. Uren maken is belangrijk.

De (voorlopige) planning voor de Optimist Training in 2018 is als volgt: 
13 april, 27 april, 25 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 14 sept, 28 sept.

Wedstrijdtraining Splash Blue
De wedstrijdtraining is voor ieder-
een die Zwaardboot 3 behaald heeft. 
Ook als je overstapt vanuit de opti-
mist en je minimaal 1 jaar meerdere 
grote wedstrijden in de Optimist A 
gevaren hebt, kun je instromen in 
de wedstrijdgroep. 
Voldoe je hier niet aan en wil je toch 
graag meedoen, overleg dan even. 
We gaan dan kijken wat de moge-
lijkheden zijn.

Informatie Jeugdzeiltrainingen (vervolg) 
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Qua inhoud komt ongeveer hetzelfde als in de Optimist Training aan bod. Uiteraard 
liggen de accenten anders, aangezien de meeste Splash-zeilers al veel meer erva-
ring hebben.
Verder hebben we plannen voor een uitwisseling met een Duitse zeilvereniging. 

De (voorlopige) planning voor de Splash wedstrijdtraining in 2018 is als volgt: 
6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 6 juli, 7 sept, 21 sept.

Heeft u vragen over de wedstrijdtraining Optimist/Splash, neem dan contact op met 
Tjitske Hoekstra, tel. 0522-257416 (e-mail: tj.hoekstra@12move.nl).

In de regio: Jeugdwedstrijdzeilen en Combi’s
Ook buiten onze vereniging zijn allerlei zeilactiviteiten voor de jeugd. Wie zeilen 
leuk vindt, zou eens moeten kennismaken met de Stichting Jeugdwedstrijdzeilen 
Noord. Stichting Jeugdwedstrijdzeilen Noord (of kortweg JWZ) is een soort overkoe-
pelende vereniging in Noord Nederland. Zij organiseert o.a. diverse trainingen (van 
maart tot november), Grootwatertrainingen (voor gevorderden, op het IJsselmeer) 
en Zeiltrainingskampen (in zomer- en herfstvakantie, erg gezellig). Iedereen kan 
zich hier gewoon voor opgeven. Opgave is mogelijk per activiteit/dag/weekend. Er 
wordt op verschillende niveaus getraind (geschikt voor CWO2, CWO3 en wedstrijd-
groep). En er is altijd wel iemand van de vereniging die er ook heen gaat. Boven-
dien is het, behalve heel leerzaam, ook heel gezellig. Wil je meer weten? Vraag het 
één van de trainers.

Jeugdwedstrijdzeilen zit ook achter de Combi’s. De Combi’s zijn 4 of 5 wedstrijden 
(weekenden), die elk jaar op verschillende plekken in Noord Nederland georgani-
seerd worden. Je kunt aan de hele serie meedoen, maar ook aan één weekend. Aan 
de Combi’s doen vooral 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 club-
wedstrijden zoals we die op het kleine meer organiseren. 
Veel van onze jeugdleden hebben het afgelopen jaar meegedaan aan de Combi op 
ons eigen meer. Deelnemen aan de Combi is heel erg leuk en ook ontzettend leer-
zaam. Wij adviseren dan ook zoveel mogelijk mee te doen. Je leert immers pas 
goed zeilen als je het vaak doet. 
In 2018 vinden de Combi’s op de volgende data plaats: 2/3 juni, 9/10 juni, 23/24 
juni, 7/8 juli en 13/14 okt. Noteer de data vast in de agenda. 
Meer informatie is te vinden op www.jeugdwedstrijdzeilen.nl

Informatie Jeugdzeiltrainingen 2018 (vervolg) 
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Zeilles voor volwassenen
Toen we afgelopen zomer een keer naar de ver-
richtingen van onze jeugdzeilers stonden te kijken, 
opperden een paar moeders dat ze eigenlijk ook 
wel wilden leren zeilen. Na wat rondvragen, bleken 
er meer gegadigden te zijn. Vandaar dat we op een 
ochtend in september om de tafel zijn gaan zitten 
om de wensen en mogelijkheden in kaart te bren-
gen.
Het resultaat is dat we komend seizoen willen star-
ten met zeillessen voor volwassenen, zowel in de 
kielboot, als in de splash / laser.

Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen be-
sproken is en de conclusies die we hieruit getrok-
ken hebben:

Ervaring en doelen van de geïnteresseerden
De meesten hebben meezeilervaring. Dus wel enig 
idee hoe het moet, maar niet zelfstandig gezeild. 
Sommigen hebben geen ervaring, anderen kunnen 
zelfstandig zeilen.
De doelen die worden genoemd, zijn: leren zeilen, leuk, gevoel krijgen, clubwed-
strijden varen, diploma halen.
Kortom, we zullen moeten differentiëren in de zeillessen om tegemoet te komen 
aan de niveauverschillen en doelen. De één wil leren zeilen, terwijl de ander juist 
beter wil leren zeilen of wedstrijdelementen wil leren.

Wanneer?
Dit is natuurlijk een lastige. Zoveel mensen, zoveel wensen. We hebben geprobeerd 
een moment te vinden dat er zoveel mogelijk mensen kunnen, waarbij we tevens 
rekening hebben gehouden met de (grootste kans op) beschikbaarheid van bege-
leidingsboten en instructeurs. We zijn uitgekomen op de zaterdagmiddag. En dan in 
hetzelfde weekend als waarin de cwo-lessen plaatsvinden. Niet te vroeg in verband 
met de sport van de kinderen. 

Boot
Vrij unaniem kwamen we op de Splash uit. Dit is een sportieve boot, goed beheers-
baar (zeker gezien het grote aantal vrouwen dat belangstelling heeft), je ervaart 
meteen het effect van wat je doet en bovendien varen de kinderen hier ook in, dus 
hoef je niet meteen een extra boot aan te schaffen. 
Het knelpunt is dat niet iedereen een Splash heeft. De vereniging beschikt over drie 
Splashes die gekoppeld aan de lessen te huur zijn voor €20,00 per les (dagdeel). 
Het is overigens onzeker of we hier komend seizoen ook nog over kunnen beschik-
ken. Een aantal mensen gaf aan te overwegen een Splash aan te schaffen. Verder 
heeft Ed Scholing enkele Lasers met Radiaalzeil (kleiner zeil) die voor de training of 
wedstrijden beschikbaar zijn. Op grond hiervan is het waarschijnlijk realistischer de 
training open te stellen voor Splash en Laser.
Het uitgangspunt is dat iedereen zélf verantwoordelijk is voor een boot (eigen/le-
nen/huren). De vereniging zal proberen hierbij te ondersteunen.
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Zeilles voor volwassenen (vervolg)
CWO
Een paar mensen wil graag het CWO diploma ha-
len. Dit gaan we echter (vooralsnog) niet realise-
ren. Om CWO-diploma’s te mogen uitschrijven, 
moeten we de lessen vooraf aanmelden bij het 
CWO en moet elke les voldoen aan de eisen van 
het CWO. Door dit los te laten, zijn we iets flexi-
beler. We kunnen beter inspelen op de wensen van 
de deelnemers en we verwachten dat de lessen op 
deze manier iets makkelijker te organiseren zijn. 
Uiteraard maken we zoveel mogelijk gebruik van 
gecertificeerde instructeurs, zodat we niet gaan 
inleveren op kwaliteit.

Zeilvereniging
ZV Belterwiede is een zeilvereniging. Ons doel is 
dus niet alleen iemand te leren zeilen door een 
cursus aan te bieden. Wil je alleen maar leren 
zeilen en verder niets met de vereniging te maken 
hebben, dan kun je beter naar een commerciële 
zeilschool gaan. Uiteraard staat het (beter) leren 

(wedstrijd)zeilen centraal, maar zeilen als sociale activiteit en clubbinding/gezellig-
heid vinden wij ook belangrijk.

Kielboot
Sommige mensen vinden de Splash iets te sportief en willen liever les hebben in 
een kielboot. De wensen op dit gebied hebben we niet in kaart gebracht. Wel den-
ken we dat we hiermee aan een behoefte voldoen. Vandaar dat we ook dit willen 
proberen te organiseren.

Splash / Laser
Op basis van het bovenstaande bieden we in 2018 Splash/Laser - zeilles voor vol-
wassenen aan. De (voorlopige) trainingsdata zijn: 12 mei (droge les), 26 mei, 16 
juni, 30 juni, 14 juli en 22 sept. Tijd: 14.30 – 17.00 uur. Kosten: €60,00. Dit be-
drag is exclusief het lidmaatschap. 

Indien er meerdere deelnemers zijn die nog nooit eerder gezeild hebben, kunnen 
we voor deze zeilers een extra les in een kielboot toevoegen om de beginselen van 
het zeilen te leren. Dit bekijken we als de deelnemers bekend zijn.

Kielboot
Bij voldoende belangstelling bieden we tevens zeilles in een kielboot (16m2 / Valk) 
aan. Het betreft een serie van 4 zeillessen. Data en kosten: nog nader te bepalen. 
We verzoeken u zich wel vast aan te melden. Zodra we voldoende belangstelling 
hebben, gaan we het regelen.

Voor vragen m.b.t. de zeillessen voor volwassenen kunt u bellen met Tjitske Hoek-
stra, tel. 0522-257416 (e-mail: tj.hoekstra@12move.nl).
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Zeilkamp 2017
Hallo ik ben Xander en ik ben op 
zeilkamp geweest bij de vereni-
ging. We waren bij de vereniging 
en gingen alles klaar maken voor 
vertrek. In de sleep gingen we 
naar de camping varen. We gingen 
onze tenten opzetten en ik ging 
met Jan Douwe in de tent. Daarna 
gingen we knakworstjes eten. Die 
middag hebben we allemaal leuke 
dingen gedaan van zeilen tot een 
speurtocht. De volgende ochtend 
gingen we ook nog het water op 
maar het waaide niet zo hard. 
We gingen toen zwemmen dus 
was het toch nog super leuk. In 
de middag gingen we weer terug. 
Kortom het was heel gezellig.

Xander
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Zeilkamp (vervolg)
Het kamp was heel leuk en 
gezellig. In de ochtend gingen 
we in de sleep naar het verblijf 
en de tocht ernaartoe was heel 
mooi. Naast een leuk kamp 
heb ik ook geleerd hoe je een 
tent op moet zetten. Ik had 
geen idee tot na het kamp. Ook 
hebben we spelletjes gedaan 
op het water dat was heel leuk 
vooral als je der ook nog een 
wint! De speurtocht in de avond 
en het spel met een groot gan-
zenboord was leuk en ik had 
het nog nooit gedaan. De dag 
erna waaide het niet maar het 
was toch nog heel gezellig. Het 
kamp vloog voorbij het was dus 
heel leuk!

Sterre
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Vroeger durfde ik niet te zeilen ik was bang dat ik superhard ging of dat ik omviel, 
maar door de zeil-leraressen heb ik geleerd hoe leuk het is om om te vallen of su-
perhard te gaan. Dat vind ik zo fijn want nu weet ik pas hoe leuk zeilen eigenlijk is.
Zelf wou ik eigenlijk nooit op zeilen, maar door dat mijn vader en moeder me erop 
hebben gezet omdat mijn broer erop zat en omdat ik er zelf anders nooit opging 
ben ik er toch erop gegaan.

Dus door hun ben ik erop gegaan, en omdat hier ook superleuk is anders was ik 
er af gegaan, dus een groot compliment voor degenen die het hier zo leuk hebben 
gemaakt (en ik ben blij dat er hier zo veel mensen zijn dat het ook nog extra gezel-
lig is).

Florien

Ervaringen van jeugdzeilers 

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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Het afgelopen jaar hebben we het aantal zeilinstructeurs flink uitgebreid. Toch kun-
nen we er nog wel een paar gebruiken! Hieronder leest u over de CWO en de in-
structeursopleiding.

Onze jeugdzeillessen voldoen aan de eisen van de CWO, de stichting Commissie 
Watersport Opleidingen. Dit is een samenwerkingsverband van de ANWB, het Wa-
tersportverbond en de HISWA. Deze stichting stelt zich tot doel een uniform diplo-
masysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden.

Om CWO-diploma’s te mogen uitschrijven, moeten we voldoen aan de eisen van de 
CWO. Er zijn bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de groepsgrootte, begeleidingsbo-
ten en veiligheid. De belangrijkste eis is echter dat de lessen gegeven worden door 
gecertificeerde instructeurs. Alleen op die manier kun je de kwaliteit van de zeilles-
sen waarborgen.
De instructeurs zijn dus cruciaal! Zonder instructeurs kunnen we geen zeillessen 
aanbieden.

Het mooie is dat zeilinstructeurs binnen de ZVB opgeleid kunnen worden.
De CWO kent de volgende instructeur niveaus: Instructeur 2, Instructeur 3, In-
structeur 4, Instructeur 4* en Opleider.
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. 

Het afgelopen jaar heeft een flink aantal mensen zich beschikbaar gesteld om opge-
leid te worden tot Zi2 instructeur. Enkelen daarvan hebben de Zi2 erkenning inmid-
dels op zak en anderen werken aan de afronding daarvan. Wij zijn hier ontzettend 
blij mee. We hadden ook echt een inhaalslag te maken. Anders hadden we niet alle 
groepen kunnen draaien.
Ondanks dat we ons trainersteam behoorlijk hebben uitgebreid, kunnen we nog 
steeds nieuwe instructeurs gebruiken! Ze zijn nodig om te zorgen dat we ook de 
komende jaren vooruit kunnen en dat we onze activiteiten kunnen uitbreiden. Dus 
lijkt het je wat om betrokken te zijn bij de (jeugd)zeiltrainingen en deel uit te ma-
ken van een enthousiast team, meld je dan bij Ileine of Tjitske. Zij kunnen je pre-
cies vertellen wat je kunt verwachten en wat de mogelijkheden zijn. Je hoeft echt 
geen topzeiler te zijn. Wel moet je minimaal 16 jaar zijn.

Instructeurs gezocht



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?
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Een omgekeerd jaartje
Als zeiler zeil je voor je lol, je zeilt de 
wedstrijden, je volgt de trainingen. Van 
dit alles leer ik veel van en ik vind het 
heel leuk. Zo ben ik dus vaak op het 
water en bij de club. Maar in januari 
kreeg ik een knieoperatie. Dit zorgde er 
voor dat ik niet zelf kon zeilen. Dan is 
het niet leuk om aan de kant te staan. 
Ik ben toen vrijwilliger geworden. Ik ben 
begonnen met helpen bij wedstrijden en 
heb zeilles gegeven. De vraag die ik veel 
heb gehad is: Wat vindt nou leuker zelf 
zeilen of helpen bij wedstrijden of het les geven?

Als wedstrijdzeiler kom je op de wedstrijddag aan en je gaat het water op. Je vaart 
naar de startlijn, de baan ligt al klaar en je kunt starten. Dat is allemaal heel ge-
woon voor een wedstrijdzeiler. Maar als het even tegen zit, begint de wedstrijdzeiler 
vervolgens vaak te zeuren; de startlijn ligt niet recht, de boventon ligt op de ver-
keerde plek, waarom duurt het allemaal zolang, we wachten al zo lang, enz. enz. 
Als vrijwilliger zet je bij een wedstrijd alles minstens  twee uur van te voren klaar. 
Je gaat vroeg het water op om de baan uit te leggen. Als de wind veel shift, is dit 
niet makkelijk. Het kan zo 30 minuten duren voor dat de baan er goed in ligt. Als je 
pech hebt, kun je even later weer beginnen. Vervolgens wordt er gestart. Dit moet 
eerlijk en fair gebeuren. Het is goed opletten geblazen. Aan het eind van de  wed-
strijd is er een spannende fotofinish. Drie boten liggen iets voor de achtervolgers. 

Daarachter zitten er nog vijf boten die ook bijna 
te gelijk over die finish komen. Als vrijwillig 
moet je als een gek die zeilnummers in de cor-
recte volgorde op schrijven. De zeilers willen im-
mers een eerlijke uitslag. Ik vind het trouwens 
ook super leuk om te kijken hoe een wedstrijd 
verloopt en om omgeslagen zeilers zo nodig te 
helpen.
Als je een training volgt, dan helpt jouw trainer 
je om een betere zeiler te worden. Ik nam altijd 
maar aan dat e.e.a. vanzelf tot stand kwam. Ik 
heb er nooit bij nagedacht dat de trainer eerst 

kijkt wat de groep al kan en niet kan. Op grond daarvan doet de trainer een les-
voorbereiding.  Daar gaat veel tijd en aandacht in gaat zitten, heb ik gemerkt. 
Ik heb genoten van het les geven. De omgang met andere trainers en kinderen is 
super leuk. Het is mooi om te zien dat kinderen beter gaan zeilen omdat jij ze aan-
wijzingen en aandachtspuntjes hebt meegegeven. Natuurlijk zelf varen is en blijft 
ook altijd super. De spanning voor de startlijn. Naar welke kant ga ik eerst? Kan ik 
nog een plekje naar voren? Ik kan er echt van genieten.
Al met al was het voor mij een leuk 2017 geweest. Als ik nu zo moeten kiezen? 
Eigenlijk vind ik alle genoemde onderdelen leuk om te doen en kan dus niet goed 
kiezen. Dat hoeft ook niet. We hebben  een fijne club hebben waar je dit allemaal 
kunt doen als je daarvoor kiest. 

Anne-Meike van Esseveld



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.
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Ervaringen van een nieuwe vrijwilliger 
Graag wil ik mijn ervaringen van het afgelopen seizoen als vrijwilliger bij de vereni-
ging met jullie delen. Ik ben hier met veel plezier aan begonnen, om zo weer fee-
ling te krijgen met de zeilerij.

Tja en hoe ben ik hier zo verzeild geraakt....
Ik woon ik Meppel en ben op zoek gegaan naar de dichtstbijzijnde zeilvereniging.  
Op de site van de ZVB kwam ik een aanmeldformulier tegen voor vrijwilligers. En 
na een telefoongesprek met Ed Scholing kon ik mij bij de start van het seizoen mel-
den tijdens de kick-off. O.a. het uit de stalling halen van de rescue rubber boten.
En ook gelijk een eerste kennismaking met andere vrijwilligers. Er is een gemoede-
lijke sfeer onderling en heb snel het gevoel gekregen er bij te horen.
Hierna volgden meerdere wedstrijden waar ik bij heb geholpen.

Zonder enige ervaring met zeilwedstrijden, ging mijn eerste startsein niet helemaal 
zoals het hoorde... De betekenissen van de vlaggen en de volgorde van hijsen.... 
De klok en het juist aftellen t.b.v. de wedstrijdleiding.... De meldboei en de regi-
stratie van de deelnemende zeilnummers. Ik ben volgens mij overal ingezet; start-
schip, rescue, boeienboot, contra-start en finish en ook nog op de ark. De contac-
ten met de andere vrijwilligers, familie in drie generaties, broers, oude garde, en zo 
door, al met al, gesprekken en samenwerking stuk voor stuk uniek en bijzonder. 

Grote wedstrijden, clubwedstrijden, combi, ONK laser Beulakerwijde, summer fun, 
stuk voor stuk hele leuke ervaringen om deelgenoot van te mogen zijn.
Splash, O-jol, Lark, Laser,  optimisten, 
16 kwadraten, punters en die laatste 
vond ik toch wel het mooiste om te zien!
Daarnaast geweldig om de jongste deel-
nemers in actie te zien, hoe ze zich ver-
maken op het water en soms echt geen 
idee hebben welke koers ze aan het 
varen zijn. 
Regen, zon, mist, windstil, alle varianten 
meegemaakt en de pittigste heb ik jam-
mer genoeg moeten missen 9 sept ONK 
O-JOL. Dreigend onweer de foto zegt 
genoeg. Ik had er graag bij willen zijn.

De afsluiter voor mij dit seizoen was 
echt een topper, 1 oktober Biercup, top 
zonnetje, lekker windje, 5 races op 1 
dag!

Ik kijk met leuke herinneringen terug op 
een 1e seizoen als vrijwilliger bij de ZVB. 

Hartelijke groet,
Mascha Boot
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Splash/Flash: German Open 2018
Splash/Splash Red/Flash zeilers schrijf je in voor het German Open op
2 en 3 juni 2018

Op 26 en 28 mei vindt het German Open plaats op de Möhnesee (ca. 2,5 uur 
rijden vanaf Wanneperveen). Een leuk evenement om als Splash, Splash Red of 
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-arns-berg.de). 

De eerste wedstrijd begint op zaterdag om 14.00 uur. Maar je kunt ook op vrijdag 
al arriveren.  
Het is mogelijk om je tent op te slaan bij de jachthaven (vanwege het 
geaccidenteerde 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. De maaltijden (ook het ontbijt) kunnen 
gebruikt worden in het restaurant van de jachthaven tegen billijke prijzen.
Het is een leuke wedstrijd om aan deel te nemen en namens ZV Belterwiede willen 
wij graag met zoveel mogelijk zeilers afreizen naar de Möhnesee.
Voor de begeleiders/ouders/partners is het geen straf om in deze mooie omgeving 
te wandelen, fietsen of gewoon de wedstrijd te volgen of om mee te doen.
Ben je niet in het bezit van een Splash Red-zeil, dan is het ook mogelijk met een 
Flash zeil deel te nemen. Daarnaast is het ook mogelijk een boot te lenen/huren 
van de Duitse organisatie. 

Laten wij met ZVBelterwiede ook met een grote vertegenwoordiging hierbij 
aanwezig zijn.  Mocht je vooraf meer informatie willen hebben, neem dan contact 
op Tineke (info@dekey.info)

Indien je problemen hebt met het vervoer van je boot, neem dan ook contact op 
dan proberen we met elkaar dit vervoersprobleem op te lossen door trailers te 
lenen van elkaar.
De eerste wedstrijd start zaterdag om 14.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 20 à 25 euro. 
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51Datum Activiteit Locatie
25 maart Jaarvergadering Paviljoen aan 't Wiede
31 maart kick-off Clubhuis
1 april CWO zeillessen (droge les) Belterwiede
6 april Splash wedstrijdtraining Belterwiede
8 april Clubwedstrijden Belterwiede
13 april Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
15 april CWO zeillessen Belterwiede
20 april Splash wedstrijdtraining Belterwiede
22 april CWO zeillessen Belterwiede
27 april Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
4 mei Splash wedstrijdtraining Belterwiede
12 mei Zeilles voor volwassenen Belterwiede
13 mei Clubwedstrijden Belterwiede
18 mei Splash wedstrijdtraining Belterwiede
25 mei Splash / Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
26 mei Zeilles voor volwassenen Belterwiede
27 mei CWO zeillessen Belterwiede
1 juni Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
2-3 juni NK sprint 16m2 Belterwiede
8 juni Splash wedstrijdtraining Belterwiede
10 juni Clubwedstrijden Belterwiede
15 juni Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
16 juni Zeilles voor volwassenen Belterwiede
17 juni CWO zeillessen Belterwiede
21 juni Splash wedstrijdtraining Belterwiede
24 juni NK-Punterzeilen (lustrum) Belterwiede
29 juni Optimist wedstrijdtraining Belterwiede

30 juni Zeilles voor volwassenen Belterwiede

1 juli CWO zeillessen Belterwiede

6 juli Splash wedstrijdtraining Belterwiede

8 juli Clubwedstrijden Belterwiede

13 juli Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
14 juli Zeilles voor volwassenen Belterwiede
15 juli CWO zeillessen Belterwiede
12 augustus Clubwedstrijden/Summer fun Belterwiede
7 september Splash wedstrijdtraining Belterwiede
9 september Clubwedstrijden Belterwiede
14 september Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
16 september CWO zeillessen Belterwiede
21 september Splash wedstrijdtraining Belterwiede
22 september Zeilles voor volwassenen Belterwiede
23 september CWO zeillessen Belterwiede
28 september Optimist wedstrijdtraining Belterwiede
29-30 september Wiede Bokaal 16m2 klasse evenement ook 

open voor andere klassen
Belterwiede

6-7 oktober Biercup (O-jol klasse evenement Belterwiede
13 oktober Winterklaar maken Clubhuis

Onder voorbehoud van wijzigingen



Watersport-
winkel

Direct leverbaar en zeer 
compleet met alleen de 

beste en meest duurzame 
merken!

Onderhoud 
en reparatie

Voor het onderhoud en 
de reparatie van uw 
volledige vaartuig!

Service 
op locatie

Onverhoopt problemen of 
hulp nodig op locatie? 
Onze monteurs komen 

graag bij u langs!

Wat u ook zoekt,
waar u ook bent...

Wij hebben de oplossing voor uw vaartuig!

Zomerdijk 78, Zwartsluis   |   +31 (0)38 386 96 66   |   www.aquaservice.nl   |   info@aquaservice.nl

Ook op
Belterwiede
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