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Contactgegevens
Bestuur ZVB

Klasse-vertegenwoordigers

Het bestuur van de ZVB is als volgt
samengesteld:

O-jol - Jaap Lijkendijk
E-mail: j.lijkendijk@outlook.com

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

16m2 - Jan Dijkstra
E-mail: jgdijkstra@kpnmail.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: Dirk Evers
E-mail: wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl
Commissie Beheer en Onderhoud
Jan Hagedoorn, Jan Mastebroek,
Ed Scholing
E-mail: materiaal@zvbelterwiede.nl
Website/FaceBook
Jan Rein van Esseveld en Barbara Schreuder
E-mail: webmaster@zvbelterwiede.nl
Commissie Jeugdzeilen/trainingen
Tjitske Hoekstra en Ileine Evers (coördinator)
De Kweek 24a
6741 ET Lunteren
Tel.: 0318-486460 of mob.: 06-41274749
E-mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl

De ZVB heeft de wind mee
Het afgelopen jaar was voor de ZVB een bewogen jaar. Spannend omdat we moesten afwachten of de plantengroei ons dwars zou zitten. Ook wisten we niet zeker of
de veranderingen / vernieuwingen die we zoeken, zouden aanslaan.
De vlootvoogden hebben ons verzekerd dat de nieuwe opzet van de clubwedstrijden, meer en kortere wedstrijden, gewaardeerd wordt. De wedstrijden zijn leuker
en spannender geworden. De wedstrijden zijn niet alleen aantrekkelijk voor de
zeilers maar ook voor het wedstrijdcommittee. Er is simpel weg meer te doen en te
beleven. We gaan hier dus mee door.

Splash Blue
Anne-Meike van Esseveld,
E-mail: amvanesseveld@gmail.com
Britt Wolters,
E-mail: britt.wolters@hotmail.nl

Top was ook het NK Sprint voor de 16m2 dat we hebben mogen organiseren. We
hebben er veel van geleerd en er ook van genoten. In plaats van 5 of 6 wedstrijden
per weekend zijn het er in dit geval 15 geworden. Constant moest iedereen bij de
les blijven. Voortdurend waren er positie wisselingen. Ik denk dat de NK sprintkampioenschap een blijvertje is.

Splash Red - Anouk Evers,
E-mail: anoukevers1@live.nl
Contributie 2019
(Onder voorbehoud van wijzigingen
de ALV)
Lid		
Echtpaar	
Jeugdlid		
Ieder volgend jeuglid van
hetzelfde gezin

tijdens
€ 50,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 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
Alice Doze tel.: 06 – 14 68 52 77

Dat je toch de klassieke wedstijden als de Wiede Bokaal en de Biercup niet kunt
afschrijven, hebben we ook gezien. De belangstelling voor beide wedstrijden was
groot. Dankzij het werk van velen verliepen deze evenementen vlekkeloos.
Onze activiteiten rond de CWO-lessen en de wedstrijdtrainingen blijven zich ontwikkelen. Er komt steeds meer lijn in en de “spelvreugde” neemt toe. Dit vertaalt
zich weer in betere resultaten op de combi’s. Niet onvermeld mag worden dat de
“zeillessen” voor volwassenen aanslaan. Door de deelnemers is er “gewoon lekker”
gezeild en veel geleerd.
Een punt van zorg blijft de overlast door de plantengroei. Gelukkig hebben we tijdens de grote evenementen, vroeg en laat in het seizoen, betrekkelijk weinig last
gehad. Het afgelopen jaar hebben we publicitair hard aan de weg getimmerd. Waar
mogelijk hebben we contact met de pers gezocht. De politiek hebben we benaderd. We hebben zelfs ingesproken bij de commissie natuur en landschap van de
Provincie. Gelukkig heeft dit resultaat opgeleverd. De Provincie gaat met ons en de
andere partijen op zoek naar een oplossing.
We kunnen stellen dat de ZVB bruist. Ook voor 2019 staan er weer de nodige
(nieuwe) zaken op de rol. We beginnen dit jaar met een bijeenkomst regelkennis wedstrijdzeilen. Er worden weer stappen binnen de jeugdopleiding gezet. Blij
zijn we met het combi-evenement voor de jeugd. Trots zijn we op het feit dat de
Pampus klasse ons gevraagd heeft hun NK in het jubileum jaar, zij bestaan 85 jaar,
te organiseren. De o-jol vloot en de 16M hebben een trainingsweekend op de rol
staan. Onze wedstrijdtrainers hopen hun opleiding af te ronden. Er wordt weer een
wedstrijdleider opgeleid. We kunnen we uitkijken naar de clubwedstrijden en de
Wiede bokaal en als klapstuk de Biercup. Kortom we hebben nog steeds de wind
mee. 											
Jan van Esseveld
Artikelen voor de website kunnen per e-mail worden gezonden naar
webmaster@zvbelterwiede.nl
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Verslag van de commissie Wedstrijdzeilen
Vorig jaar hebben we weer een mooi zeilseizoen achter de rug. Hoogtepunten in 2018
waren de NK Sprint voor de 16m2, en uiteraard de Wiede Bokaal en de Biercup voor
de O-jollen als afsluiting van het seizoen.
En tussendoor nog even de NK Punter afgewerkt.
De NK Sprint 16m2 was nieuw voor de ZVB:
maximaal 32 boten, starten in 2 shifts van
16 boten en korte wedstrijden. Even wennen voor de bemanning van het startschip dat ondersteuning kreeg van de wedstrijdleider van het Schildmeer, die even de kunst wilde komen afkijken omdat zij
het NK Sprint in 2019 gaan organiseren. We mochten ons verheugen in een mooi
deelnemersveld afkomstig uit alle windstreken van Nederland. Een mooi zeilweekeinde met snelle korte wedstrijden, halverwege even tijd voor een korte lunch op
het water en snel weer verder voor de volgende series. Op de tweede dag op een
zonnig Belterwiede. Dit ging bij tijd en wijle ook gepaard met minder wind. En bij
korte wedstrijden is dat een uitdaging voor zowel de zeilers als voor het wedstrijdcomité: starten, uitstel of terug naar de kant met de hoop dat later nog nieuwe
kansen volgen.
De Wiedebokaal, van oudsher een reünie van de 16m2 vloot maar inmiddels een
multiklasse evenement, is ook prima verlopen. Beide dagen zonnig en ook hier liet
de wind het af en toe afweten. Mooi om te zien dat de 16m2 klasse-organisatie tevreden was over de organisatie en het enthousiasme van de vrijwilligers. Iets waar
we inmiddels al om bekend staan bij de ZVB en echt trots op mogen zijn.

Uitslagen wedstrijden 2018
Onderstaand een lijst met de winnaars in iedere klasse van het Clubkampioenschap
en de Wiedebokaal.
Clubkampioenen 2018
Splash Blue
geen kampioen
Splash Red
Thijs vd Wal
Laser
Norbert Horsthuis
O-jol
Maarten Versluis
2
16m
Team Jan de Haan

Wiedebokaal 2018
16m2
Bauke Yntema
Laser
Norbert Horsthuis
Splash Red
Anouk Evers
Splash Blue
Wouter Heeremans
O-jol
Jan Willem vd Hondel

(Om clubkampioen te kunnen worden moest je aan minimaal 3 wedstrijddagen meedoen)

De complete lijst met uitslagen van deze evenementen is terug te vinden op
www.zvbelterwiede.nl onder het kopje wedstrijden, uitslagen/verslagen.

Uiteraard werd het seizoen traditiegetrouw
weer afgesloten met de Biercup. Met dit jaar
ook weer genoeg deelnemers uit Duitsland.
Altijd weer een fanatiek deelnemersveld wat
soms resulteerde in enkele valse starts. Dan
is het voor het westrijdcomite altijd weer de
keuze: herstarten met de U-vlag of direct
met de zwarte vlag ? maar kennen ze allemaal die U-vlag wel ?
We kunnen terugkijken op een mooi seizoen maar zeker ook vooruitkijken naar een
mooie volle agenda in 2019 met als hoogtepunten de Combi in juni en het NK Pampus eind augustus op de Beulacker. Twee evenementen waarbij we niet zonder de
ondersteuning kunnen van extra vrijwilligers, dus schrijf ze vast in de agenda (de
kalender is verderop in het jaarboekje te vinden).
Ten slotte nog een oproep aan iedereen die kennis wil maken met de wedstrijdorganisatie: als je het leuk vind om eens een dagje mee te lopen op het startschip meld
je dan bij de ZVB. Het is leuk om de wedstrijd eens van de andere kant te bekijken.
Ik kan altijd extra handjes gebruiken.
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.
In 2018 zijn er twee trainingsoptimisten aangeschaft van het
Watersportverbond. De aanschaf van de 2 trainingsoptimisten maakt het
mogelijk kinderen te trainen/zeilles te geven die geen eigen optimist hebben.
Het resterende bedrag wordt in 2019 besteed aan zonwering en
vloerbedekking in de Ark.
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.

Jaarverslag Jeugdzeiltrainingen
Het zeilseizoen van ligt alweer een tijdje achter ons. Tijd om
eens te reflecteren wat er goed ging en wat er nog beter kan.
We komen ieder jaar weer tot de conclusie dat we een fantastische vereniging hebben met veel enthousiaste mensen. Dat
geldt voor de vrijwilligers, maar ook voor de trainers en de
leerlingen. Onze lat ligt hoog en we streven er ieder jaar weer
naar om zoveel mogelijk diploma’s uit te reiken. Het lukt niet
altijd om in één keer een diploma te halen, dan krijgen de kinderen een vorderingenstaat. Het één is niet beter dan het ander, alhoewel wel veel kinderen dat zo ervaren. Het leren zeilen en vertrouwd raken met de boot en natuurlijk plezier maken, heeft met ervaring
te maken. Dus als we willen dat meer kinderen hun diploma gaan halen, moeten
ze langer in de boot zitten. Dat klinkt logisch maar het gebeurt te weinig. Kinderen
pakken buiten de lessen om hun optimist niet. Niet omdat ze niet willen, maar vaak
omdat de tijd ontbreekt door school of andere activiteiten. Aankomend jaar willen
we hier verandering in gaan brengen door het lessenpakket voor CWO jeugdzeilen
1, 2 en 3 uit te breiden. Dat betekent dat alle optimistzeilers de opti-games gaan
varen.
De Opti-Games worden anders dan de lessen, vol met spel en fun met als doel dat
de zeilers hun boot gaan vertrouwen. Als je eenmaal het vertrouwen hebt in jezelf
en in je boot kun je alles. De angst zal verdwijnen en maakt plaats voor plezier,
want varen moet vooral leuk zijn.
We gaan alle scenario’s behandelen die je tegenkomt tijdens een les of clubwedstrijd. Het leuke van deze opti-games is dat we de tijd hebben. We reserveren vanaf
april elke 2e zondag van de maand vanaf 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Dit kan
variëren. Jan Kist en ik gaan het samen oppakken, maar dat kunnen we niet alleen.
We hebben ouders nodig die ons een handje helpen. Je hoeft niet te kunnen zeilen
maar je moet wel de handen uit de mouwen willen steken. Tijdens de droge les op
31 maart 2019 laten we een inschrijfformulier rondgaan waarin we de ouders vragen zich voor minstens 1 activiteit op te geven.
Ik weet zeker dat het 2019 een fantastisch zeiljaar gaat worden. Ik heb er in ieder
geval weer zin in.
Een spetterende zeilgroet,								Ileine Evers

Galgenkampsweg 9 – 7942 HD Meppel – Tel: 0522-251332
e-mail: info@esmeppel.nl – internet: www.esmeppel.nl
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Verslag materiaalcommissie
In 2018 is er weer het een en ander vernieuwd en vervangen op de vereniging is er
altijd wel wat te doen.

• camping
• jachthaven
• botenverhuur
• arrangementen
@havenaantwiede |

/campingaantwiede

Veneweg 247-249 Wanneperveen | 06 44 74 68 50

www.campingaantwiede.nl

• de motor van het oranje bootje vervangen door een nieuwe 5 pk Suzuki. De
oude motor gaf steeds problemen. Een financiële bijdrage van één van de ouders
van onze jeugleden maakte het mogelijk om een nieuwe motor aan te schaffen.
• Alle motoren hebben weer een onderhoudsbeurt gehad
• Er zijn 2 trainings optimisten aangeschaft, de aanschaf hiervan is mede mogelijk
gemaakt door de 50 euro club. Voor beide bootjes zijn waltrailertjes gemaakt.
• De 2 Optimisten en de 3 Splashes zijn voorzien van het ZVB-logo
• De mastpot van een van onze Splashes is door de voorzitter persoonlijk gerepareerd (toch handig zo'n voorzitter).
Verder valt er over het materieel van de vereniging niet veel te vertellen. Met het in
bezit van een eigen clubhuis, een startschip, 3 ribs, een boeienboot 2 Optimisten en
3 Splashes kunnen wij ons als vereniging best tonen aan de buitenwereld.
Door de inzet van de vele vrijwilligers lukt het ons om deze materialen in goede
staat te houden. Natuurlijk gaat er wel eens iets kapot maar over het algemeen kan
dat door de materiaalcommissie in eigen beheer weer worden hersteld.
Namens de materiaalcommissie.
Jan Hagedoorn

Net als onze vereniging gewichtig transport ?

TROOST TRANSPORT MEPPEL
Tel: 06-20000357

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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Hoe verging het de Belter O-jollers in 2018

Geen omkijken naar uw verzekeringen.
Wij zorgen er voor!!!

Laat ik er maar niet omheen draaien en het het hoge woord er
direct uitgooien:
We hebben een potentieel Nationale Kampioentje in onze vloot!
Je ziet hem niet met grote bekers in zijn handen op de steigers
van Henk de horlepiep dansen, maar het hàd gekund…
En hoe zat dat dan? Is er helemaal geen glimmende beker? Is
hij dan geen kampioen geworden? Nee, nèt niet.
Ga ik uitleggen. Het Open Nederlands Kampioenschap werd dit jaar georganiseerd
op de Loosdrechtse plassen Prachtig wedstrijd-water, mooi weer, maar helaas ook
daar dit jaar behoorlijk vlak. Er werd dus veel uitgesteld in afwachting van de voorspelde ‘zuchtjes’ wind. Na veel rondhangen op de kant lukte het uiteindelijk om
toch een aantal races te laten zeilen. Het wedstrijd-comité slaagde erin om tot een
regulier kampioenschap komen. Nèt aan.

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
John Post
* metaal
0522 - 237 800
* bouw

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

Maarten en Fokko deden het geweldig goed, zó goed zelfs dat Maarten op de voorlaatste dag bovenaan stond, hij had meer 1-tjes dan de zijn tegenstanders gescoord en zou de kampioen-sjerp zeer waarschijnlijk omgehangen gaan krijgen.
Ware het niet dat er toch altijd zeilers zijn, die blijven zoeken naar de zgn ‘mazen in
het net’..... Van de wedstrijd-reglementen in dit geval.
Door een protest tegen het wedstrijd-comité lukte het een Spiegelplas-zeiler om
vanwege een fout in de gevoerde start-procedure een wedstrijd ‘ongeldig verklaard’
te krijgen. Hierdoor kwam zijn slechtste finish-resultaat te vervallen en kon hij
klimmen in de overall-stand. De man zou zo zelfs de derde plaats in de eind-rangschikking bereiken. Laat onze Belter-kanjer Maarten Versluis nou juist díe wedstrijd
gewonnen hebben. Foetsjie kampioens-kansen !
Over teleurstellingen gesproken, Maarten bleef glimlachend zeggen: "het is maar
een spelletje hoor". Als dat geen ware kampioens-uitspraak is, dan weet ik het niet
meer. Aan het eind van de rit won de oude crack Jan Willem van den Hondel nipt
zijn tweede beker. (Maar die zien we niet zo graag op Henkie’s steigers rondjes
dansen, toch?).
Tja…
Maarten werd uiteindelijk vierde en de ook dit jaar steeds prima zeilende Fokko verdienstelijk zevende. Let wel, in een internationaal veld van ruim zestig O-jollen hè!
Echte toppers die mannen.
Naast het ONK waren er natuurlijk nog een aantal wedstrijden dit jaar waar onze
mannen de naam van de Belter-vloot hoog hielden zoals de Spiegel-sprintwedstrijden, de Sneekweek, Goingaryp, de Biercup en tot slot Reeuwijk. Helaas vaak wat
weinig wind, maar toch heerlijk gezeild.

www.ajpbv.nl

Het was een mooi seizoen en onder de bezielende leiding van onze vlootvoogd Jaap
L. gaan we er het volgend jaar weer helemaal voor op de Belter. Wél graag met wat
minder fonteinkruid en andere hinder-plantjes (met dank aan onze ZVB-voorzitter)

Blankenstein 265 te Meppel.

Kees Buys Ballot, NED 616
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De 16m2 klasse 2018
2018 was een aangenaam jaar voor wedstrijdzeilen,
wat betreft naar het weer.
Ook voor de zestienkwadraatzeilers van de Belter?
Wij zetten alles even op een rij
Allereerst de club wedstrijden: van de zes zondagen
ging de juniwedstrijd niet door wegens 0 wind. De
augustus clubwedstrijd is de fun op het “kleine” meer
met korte wedstrijdjes. Een aardige onderbreking van
de reguliere clubwedstrijden op het “grote” meer en
ook leuk voor de toeschouwers op de wal en op het
clubhuis. Opvallend was dat voor de laatste 4 wedstrijddagen, 5 deelnemers per
wedstrijd aan de start verschenen. Tijdens de 3e clubwedstrijd waren ook de Larken
van de partij. Fraai om te zien. In totaal hebben we 27 wedstrijden gevaren, een
absoluut record. Niet eerder gingen wij zoveel keer de strijd met elkaar aan. Het
besluit van de ZVB / wedstrijdcie om korte wedstrijden te varen met een voorbereidingstijd van 3 minuten, zorgt voor meer competitie en is goed ontvangen door
de 16m2 zeilers. Met 8 verschillende teams aan de start was, er van een redelijke
deelname te spreken. Er kunnen altijd meer bij. Zo zijn we zeer gelukkig met de
komst van de 4454 van Wim Pap. Jammer, dat team Volk is afgehaakt / boot verkocht. Melle Geerts doet zijn best om af en toe aan te haken, waarderen wij zeer.
Breman en Wieringa hadden dit jaar andere verplichtingen. 2019 nieuwe ronde,
nieuwe kansen. De eindwinnaar van deze serie clubwedstrijden werd het team De
Haan / Jan en dochter Miriam. Gerard Bralten werd met Sonja 2e en de 3e plaats
was voor team Busbroek.
Dan de twee "landelijke" evenementen op de Belter in 2018
In het weekend 2 en 3 juni het NK SPRINT. Hierbij geldt een beperking bij inschrijving. Maximaal 32 teams. 2 regiozeilers konden meedoen: team de Haan en team
Bralten. Er konden 14 wedstrijdjes worden afgewerkt onder fraaie weersomstandigheden. Soeverein zeilde Thijs Kort naar de eerste plaats, gevolgd door Klaas ’t Hoen
en Bob Heineke. Jan de Haan 18e en Gerard Bralten 30e in de eindstand.

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

Dan het Wiede Bokaal weekend eind september 2018. De deelname viel vergeleken
met 2017 iets tegen, 38 tegen 23. Toch een mooi veld 16m2 zeilers, die in 2 dagen
zes keer de plassenbaan hebben gevaren. Ook nu weer onder perfecte weersomstandigheden. Sportieve strijd op het water en veel ontspanning aan de wal. Bauke
Yntema troefde Pieter Lanser en Reinout Klapwijk af en ging er met de hoofdprijs
vandoor. Jan de Haan hield de regio-eer hoog, door de laatste wedstrijd overtuigend
te winnen en eindigde als 5e in het eindklassement.
In 2018 hebben de kwadraten geen wedstrijden op de Beulaker gevaren.
Wie is de winnaar geworden van de BLAUWE HAND CUP? Dat is de prijs voor die
16m2 zeiler, die over alle wedstrijden op Belter en Beulaker in 2018 het beste resultaat heeft behaald. In dit geval de clubcompetitie resultaten + Wiede Bokaal. De
winnaar werd Jan De Haan met dochter Miriam. Zij wonnen het fraaie 16m2 model,
aangeboden door de familie Hagendoorn.
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Vooruitblik voor de 16m2 klasse in 2019

toekomstbestendig vastgoed

Vastgoedadvies
Ontwikkeling
Realisatie
En
Management

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

Voor zover bekend gaan we de ZVB clubwedstrijden varen en de Wiede Bokaal. Een
“gewoon” zeiljaartje dus. Wat wel een discussiepunt is dat is: welke baan moet er
gevaren worden tijden de Wiede Bokaal? Moeten we vasthouden aan de traditionele plassenbaan? Een voorstel zou kunnen zijn: Plassenbaan [lang eerste kruisrak]
met finish na het laatste kruisrak op 2e meer. Dan zijn het toch redelijk korte wedstrijden en kan er vlot doorgestart worden. Op 4 en 5 mei organiseert Jan de Haan
in samenwerking met Thijs Kort een 16m2 trainingsweekend op de Belter. Er zijn
al vele aanmeldingen. Wil je meedoen? Melden bij Jan de Haan. Daarnaast zijn er
berichten dat Jan de Haan en Rob Jakobs gaan varen in de 3924 van Melle Geerts
en dat dochter Mirian samen met vriend Kasper de 4367 gaan bemannen. Ook zijn
Bauke Yntema met de 2875 en Arno Diender met de 4401, van plan om in 2019
aan de clubwedstrijden mee te doen. Mooie berichten en mooie vooruitzichten.
Interessant was de vraag die aan het eind van de Wiede Bokaal 2018 op de proppen kwam namelijk: mag een 16m2 met alleen de stuurman aan boord deelnemen
aan de wedstrijd? Zo neen, wie zorgt voor uitsluiting? Wedstrijdcommissie, protesterende medezeilers of anders?? Ra ra …
Tenslotte veel woorden van dank aan:
1. de familie Doze
2. de familie Eilander en Bakker
3. ZVB, het wedstrijdcomité
4. en al die vrijwilligers
Zij maken het wedstrijdzeilen voor ons mogelijk in een aangename, ontspannen en
goed georganiseerde sfeer. Dank, dank, dank……..
Jan Dijkstra, plassenvoogd en regiovertegenwoordiger Overijssel 16m2 klasse

Pieter Mastebroekweg 5
7942 JZ Meppel

M 06 30 06 48 38
info@technischtekenbureauheetla.nl

www.technischtekenbureauheetla.nl
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Het privacybeleid van Zeilvereniging Belterwiede

Een veilig sportklimaat

Conform de wet- en regelgeving heeft de zeilvereniging Belterwiede het privacybeleid voor haar leden en de deelnemers geformuleerd.
Uitgangspunt van haar beleid is dat de zeilvereniging Belterwiede en daarmee de
leden/vrijwilligers die taken hebben, de verplichting hebben je privacy te respecteren en te beschermen.
De gegevens die de zeilvereniging Belterwiede opvraagt, gebruikt zij voor de organisatie van haar verenigingsactiviteiten als lessen, trainingen en wedstrijden. Verder gebruikt zij de gegevens voor haar administratie en nieuwsgaring.
De vereniging verstrekt nooit gegevens aan andere partijen. Dit met uitzondering
van partijen waarmee de vereniging een verwerkersovereenkomst gesloten heeft.
De vereniging deelt per mail onder haar leden geen informatie van derden. Dit met
uitzondering van informatie van het Watersportverbond. In beginsel worden emailadressen in de optie BCC gebruikt.
Het privacy beleid van onze vereniging is verder uitgewerkt in een beleidsdocument. Dit document is een nadere en vooral praktische uitwerking. Het document is
te raadplegen op de website; www.zvbelterwiede.nl .

ZVB zorgt voor een Veilig Sportklimaat
Niet omdat daar een concrete reden voor is. Integendeel. Elke keer weer blijkt dat
de sfeer in onze vereniging plezierig en respectvol wordt gevonden. Dat willen we
natuurlijk zo houden. We hebben daarom aan een vertrouwenscontactpersoon aangesteld en binnen onze jeugdopleiding besteden we voor de trainers aandacht aan
het onderwerp.
Wat doet een vertrouwenscontactpersoon
Stel je komt toch knel te zitten en je komt er alleen niet uit. Je kunt dan vertrouwelijk contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon. Samen kun je vervolgens bekijken wat de goede vervolgstappen zijn. Niet onbelangrijk jij bepaalt ten
alle tijden wat er gebeurt. De vertrouwenscontactpersoon heeft een verwijzende
rol. Als de gebeurtenis zo ernstig is dat daar, wat jou betreft, een onderzoek naar
gedaan moet worden maken we gebruik van het “Vertrouwenspunt Sport”. Ook kan
het “Vertrouwenspunt Sport” zorgen voor bijstand en hulp. Het punt beschikt natuurlijk over vertrouwenspersonen die je verder kunnen helpen.
De jeugdopleiding
Binnen de jeugdopleiding onderscheiden we twee formele stappen. Op deze wijze
beschikken we zo over een voor iedereen duidelijk juridisch kader.
De trainers moeten 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 vastgesteld zijn. Uitganspunt voor hun dagelijks handelen zijn en blijven onze algemeen
geldende omgangsregels.
Contactgegevens
Onze vertrouwenscontactpersoon is 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.
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+31(0)523 61 69 65
+31(0)523 61 52 53
info@hakvoortdaglicht.nl
www.hakvoortdaglicht.nl

De beleidsdocumenten kun je op onze website, www.zvbelterwiede.nl, vinden.

Omgangsregels ZVBelterwiede
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.

De omgangsregels vormen de grondslag van het klimaat in onze vereniging.
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 ik de persoon
daarmee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
Zo nodig help ik anderen.
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Dossier waterplanten
In 2018 zijn we er naar mijn idee qua overlast van de waterplanten genadig af
gekomen. De plantengroei kwam vroeg opgang, maar zette gelukkig niet massief
door. Wel is waar was het hele meer begroeid met kranswieren, aarvederkruid
en fonteinkruid, maar de dichtheid viel enigszins mee. Of de prachtige zomer
daar invloed op had zullen we waarschijnlijk nooit weten. Er was overlast maar
relatief ongestoort hebben we in het voor- en naseizoen onze activiteiten kunnen
afwikkelen. Dankzij het besluit om korte wedstrijden tijdens de clubwedstrijden te
organiseren, konden we ook in de zomer een gaatje vinden. Duidelijk is dat er iets
moet gebeuren, wil de zeilsport op de Wieden op nationaal niveau een toekomst
hebben.
Zoals bekend hebben we sinds begin juni massaal de aandacht van de pers en de
politiek gezocht. Gesteund door KOPTOP de ondernemersvereniging. Dat heeft
geholpen. Het College van de gemeente Steenwijkerland heeft gesteld dat de
overlast zodanig is dat er iets moet gebeuren. Wethouder Marcel Scheringa van
de gemeente Steenwijkerland is komen kijken. Twee partijen, het CDA en 50 Plus
zijn op werkbezoek geweest. Brieven zijn verzonden naar alle politieke partijen. Na
een robuuste inspraaksessie bij de commissie landbouw en natuur van de Provincie
Overijssel heeft de Gedeputeerd Hester Maij toegezegd actief mee te gaan doen
met het zoeken naar oplossingen voor de overlast van de waterplanten. In haar
brief geeft de Provincie aan dit langs 4 stappen te willen bereiken:
1. De oplevering van een inventarisering van fauna en flora in de Wieden
2. Verkenningen van mogelijke oplossingen binnen en buiten het beheerplan
Wieden/Weerribben
3. Gezamenlijk gesprekken over wensen en mogelijkheden van de verschillende
partijen
4. Besluitvorming over de eventuele vervolgstappen en de randvoorwaarden
daarbij.
Waar dit toe leidt, zal in de loop van 2019 duidelijk worden. Duidelijk is al wel dat
het tamelijk onwaarschijnlijk is dat erin 2019 gemaaid wordt.
Jan van Esseveld
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NK Pampus 2019
De Pampusklasse op de Beulaker
Naar verwachting is de Pampusklasse niet
geheel nieuw voor u. Wij hebben als klasse
namelijk eerder het voorrecht gehad om ons
NK op de Beulaker te mogen varen. De NK’s
van 2012 en 2016 zijn daarvan de meest
recente.
De plas is prachtig. Groot open water zonder
eilandjes. Heerlijk. Maar, de Beulaker wordt
door de Pampuszeilers wel als een lastige plas
ervaren. ‘De walletjes trekken, je moet nooit
door het midden, al helemaal niet oversteken én je moet extreem een kant kiezen’
is wat je vooraf vaak op de wal hoort. Echter, het blijft helaas altijd een verrassing aan welke kant van de plas je dan wél had moeten zitten. Zucht. Uitdagende
omstandigheden dus. Maar dat maakt het juist zo leuk. Na de wedstrijden, als wij
op het terras uitpuffen van de lange dag, dan worden de wedstijden uitgebreid
besproken tijdens de borrel aan de lange tafels. Hier is het altijd druk en gezellig.

Vóór verkeersveiligheid,
tegen verkeerslawaai
•
•
•
•
•

Geleiderail
Geluidsschermen
Stalen duikers
Voertuigkerende leuningen
Aanrijdbeveiliging

2019 – een Lustrumjaar voor de Pampusklasse
Het jaar 2019 wordt een bijzonder Pampusjaar. Dan viert het Pampusjacht haar
85-jarig bestaan. Deze mijlpaal wordt tijdens een vierdaags Pampus Lustrumevenement op de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ gevierd, van 13 t/m
16 juni 2019.
Aan het einde van de zomer, van 29 aug. t/m 1 sept 2019, wordt het officiële NK
tijdens dit lustrumjaar wederom georganiseerd door de Zeilvereniging Belterwiede.
Het zou geweldig zijn als we hier minimaal 50 deelnemende boten aan de start krijgen. Aan het wedstrijdcomité, het mooie water, het fijne terras en de vele gezellige
restaurants in Giethoorn zal het niet liggen.
Waar de Pampusklasse trots op is
Trots is de Pampusklasse op het feit dat de zij niet alleen één van de oudste, maar
tevens ook de grootste nationale eenheidsklasse van Nederland is. Op dit moment
telt de Pampusklasse maar liefst 320 actieve leden. Er wordt op hoog niveau en
ook in grote velden gevaren, verspreid over heel Nederland. Eenheid binnen de
Pampusklasse maakt dat de klasse al jaren erg populair is en heeft op dit moment
veel instroom. Instroom vanuit grotere én kleinere boten, met zowel jong talent
als gelauwerde zeilers. Zelfs vele Nederlands, Europees en Wereldkampioenen uit
diverse klassen zijn de laatste jaren ingestapt en zeilen inmiddels Pampus.
Graag tot op het NK
Het zou ontzettend leuk zijn als u tijdens het NK een kijkje komt nemen. OP het
water of daarbuiten. Dan kunt u zelf ervaren hoe levendig, gezellig en ambitieus de
Pampusklasse is en hoe spectaculair het is om 50 mooie Pampussen op jullie eigen
vaarwater te zien strijden voor de nationale titel.

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

Wil jij meewerken aan dit evenement als vrijwilliger meldt je dan aan bij
vrijwilliger@zvbelterwiede.nl
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verslag wedstrijdgroepen 2018

Beulakerweg 131c, 8355 AE GIETHOORN
Tel.: 0521 - 360000
Fax: 0521 - 362339
www.bouwbedrijfbartsmit.nl

Ook voor uw kat!
Weerdstraat 81, 7941 XK Meppel
Tel: 0522 258084
www.trimsalonkarelwitteveen.nl
info@trimsalonkarelwitteveen.nl

aangesloten bij ABHB

De dinghy specialist bij u in buurt.
Droogpakken-zwemvesten-wetsuitszeillaarzen-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.

Na een succesvol 1e jaar zijn we
(Tjitske en Jan-Rein) door gegaan met
de (wedstrijd)trainingen. Afgelopen
jaar hebben we gekozen om voor
zowel de Opti’s als de Splash op de
vrijdag middag/avond te trainen, de
ene week de Opti’s en de andere week
de Splashes. Door te trainen op de
vrijdag hebben we minder last van
“concurrentie” met andere sporten
en hoeven we geen rekening met de
wedstrijdkalender te houden. Ook
konden de zeilers op deze manier meer uren maken op het water.
Het meer uren maken resulteerde dan ook in een beter ontwikkeling als (wedstrijd)
zeiler. Het is super om te zien dat de zeilers groeien en beter gaan zeilen onder alle
omstandigheden. Een flink aantal van de zeilers (bij de Splash allemaal) hebben
deel genomen aan 1 of meer combi’s. En ook hier was te zien dat ze progressie
maken, in alle klassen draaien ze mee in de top. En worden er prijzen gepakt. Zoals
ik al eens eerder heb gezegd “ Het zijn de zeilers die het doen” maar het geeft je
een trots gevoel als trainer, als je de zeilers de handvatten hebt gegeven. Want de
zeilers coachen zoals bij een voetbal- of hockeywedstrijd langs de lijn kan en mag
niet. Bij de combi’s zijn we zelfs niet op het water en worden de zeilers begeleid
door JWZ. Dus de zeilers zijn tijdens de wedstrijden op zich zelf aangewezen. En
dat is wat we ze bij willen brengen met het trainen.
In de mei zijn we met een aantal Splash (Blue en Red) zeilers naar Geeste geweest
voor een wedstrijd georganiseerd door Segelverein Speichersee Emsland. Een
leuke wedstrijd op een aangelegde plas (spaarbekken) (je zeilt ± 15 meter boven
maaiveld) vlak over de grens. Dit was een gezellig weekend. Een aantal zeilers van
hun hebben mee gedaan aan de Wiedebokaal. Een leuke uitwisseling, die wat ons
betreft een vervolg krijgt.
Momenteel zijn we al weer druk met de organisatie van het komende seizoen. Wie
wanneer precies gaan trainen zijn we nog aan het bekijken. Zodra we meer weten
laten we het uiteraard weten.
Ook organiseren we dit jaar (22 en 23 juni) weer een combi bij de ZVB. Uiteraard
is dit een mooie kans voor alle (jeugd)
zeilers (niet alleen de wedstrijd groepen)
om kennis te maken met de combi. We
hopen dan ook op een grote deelname
uit eigen vereniging en dat we er een
mooi “feestje” van kunnen maken.
Een sportieve groet en tot snel aan, op
of in het water.

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

Jan-Rein,
mede namens Tjitske

24

25

Informatie over wedstrijden 2019
Clubwedstrijden 2019
Er worden in totaal 6 series wedstrijden gevaren. Per dag worden er indien mogelijk
meerdere wedstrijden gevaren. Per wedstrijddag is er een prijsuitreiking gebaseerd
op de totaalresultaten van die dag. Voor 2019 tellen de wedstrijden op 14 april, 12
mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september.
De Summer Fun Races (11 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’, 'trapeziumbaan' 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 minimaal voor 3 wedstrijddagen hebben ingeschreven. Over alle wedstrijddagen worden
gescoorde punten opgeteld voor een kampioenschap
Alle gezeilde wedstrijden tellen mee voor het eindklassenment.

Informatie over wedstrijden 2019
Wiede Bokaal 2019
De Wiede Bokaal wordt gevaren op 28 en 29 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 jeugdklasse 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 ingeschreven.
De baan
De te zeilen baan is de 'Plassenbaan'.
Starttijden
De 1e start op zaterdag: 11.00 uur. De 1e start op zondag: 10.30 uur.
Biercup 2019
De Biercup wordt gevaren op 5 en 6 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 meerdere 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 Dirk Evers (wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl).
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Zeilkamp 2018
Dit jaar ging ik voor het eerst op zeilkamp. We gingen eerst in een sleep naar Giethoorn en daar gingen we kamperen op een camping.

We deden allemaal leuke spelletjes en we maakten er een soort van wedstrijd van,
wie het meeste punten had won. Ook zijn we naar een eiland in Giethoorn geweest
om spelletjes te doen. De spellen waren soms makkelijk, maar sommige waren
superzwaar. In de avond deden we met z’n allen allemaal spelletjes en leuke dingen. ’s Ochtends gingen we gewoon door met de spellen, maar eerst moesten we
de spullen opruimen. Het was supergezellig en er waren allemaal aardige kinderen
en leraren en leraressen mee. Ik heb daar heel veel geleerd en ik ga volgend jaar
zeker weer!!
Jasmijn

TopfuncTies
vragen om
TopkandidaTen
Detachering gouDen krachten in bouw & techniek

WINNAAR
ONDERNEMERSPRIJS SMALLINGERLAND

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

15022982-1_OR_QUEST_Adv_264x398.indd 1

03-02-15 14:40

Wat u ook zoekt,
waar u ook bent...
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Informatie Jeugdzeiltrainingen 2019
CWO-zeillessen

Ook op
Belterwiede

Ook dit jaar worden er natuurlijk CWO zeillessen voor de jeugd aangeboden, zowel
in de Optimist (Jeugdzeilen 1,2,3) als in de Splash (Zwaardboot 2,3). Nieuw voor
de Optimist-zeilers is dat de opti-games in de plaats komen van de clubwedstrijden
op het kleine meer. Ook de CWO-1 en CWO-2 groep doet hier direct vanaf het begin
aan mee. Hierover lees je elders meer in dit blad. Voor de Splash-zeilers verandert
er niets.
De planning voor 2019 is als volgt:
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Watersportwinkel
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!

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

Jeugdzeilen 1,2,3 (Optimist)
31 maart
droge les
7 april
cwo les 1
14 april
opti-games
21 april
cwo les 2
12 mei
opti-games
19 mei
cwo les 3
2 juni
cwo les 4
9 juni
opti-games
16 juni
cwo les 5
7 juli
cwo les 6
13 juli
opti-games
8 sept
opti-games
15 sept
cwo les 7
22 sept
cwo les 8

Zwaardboot 2,3 (Splash)
31 maart droge les
7 april
cwo les 1
14 april
clubwedstrijd
21 april
cwo les 2
12 mei
clubwedstrijd
19 mei
cwo les 3
2 juni
cwo les 4
9 juni
clubwedstrijd
16 juni
cwo les 5
7 juli
cwo les 6
14 juli
clubwedstrijd
11 aug
clubwedstrijd (Summer Fun)
8 sept
clubwedstrijd
15 sept
cwo les 7
22 sept
cwo les 8

De kosten bedragen: €130,- (cwo-lessen en opti-games/clubwedstrijden). Het inschrijfformulier is vanaf februari/maart op de site te vinden.
Beschik je niet over een boot, maar wil je toch graag meedoen met de zeillessen,
dan is er beperkt de gelegenheid een optimist of splash te huren.
Heb je vragen, neem dan contact op met Ileine Evers.
Tel. 06-41274749 of e-mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl
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Informatie Jeugdzeiltrainingen (vervolg)
Vervolg trainingen: Optimist
en Splash wedstrijdtrainingen
Heb je je CWO 3 diploma behaald, dan kun je meedoen met
de vervolgtraining in de Optimist
of Splash. De trainingen, beter
bekend als wedstrijdtrainingen,
vinden net als vorig jaar plaats op
vrijdagmiddag/avond van 17.00
– 19.30 uur (voor de Splash een
half uur later). De ene week is de
Optimist aan de beurt, de andere
week de Splash. De trainingen
zijn op de vrijdag omdat er op de
zondag onvoldoende ruimte en
materiaal beschikbaar is in verband met de CWO-zeillessen (denk aan leslokaal, begeleidingsboten, boeien en/of trainers). Door te kiezen voor de vrijdag is de jeugd
bovendien in de gelegenheid om in het weekend deel te nemen aan zeilwedstrijden
of aan de competitie van andere sporten.
De Optimist wedstrijdtraining is voor iedereen die Jeugdzeilen 3 heeft afgerond of
een vergelijkbaar niveau heeft. Je hoeft echt geen fanatieke wedstrijdzeiler te zijn.
Wel moet je zeilen leuk vinden, nieuwe dingen willen leren en een wedstrijdboot
hebben. De training is het vervolg op CWO JZ3. We besteden veel aandacht aan
techniek en het één worden met je boot.
Om goed te leren zeilen, moet je uren maken op het water. Het varen van wedstrijden is een heel goede manier om zeilervaring op te doen. Dit is nodig om alles wat je leert te automatiseren. Ook word je gedwongen alles wat sneller te doen
dan wanneer je zomaar wat rondvaart. Bovendien kun je tijdens een wedstrijd heel
mooi zien of je het goed doet, door je zelf met anderen te vergelijken. Want waarom gaat de ander harder dan jij of andersom? Hier kun je heel veel van leren. We
verwachten dan ook dat de deelnemers aan deze training regelmatig een wedstrijd
varen. Of dat nu een clubwedstrijd
is of een regionale of zelfs nationale wedstrijd, dat maakt niet uit. En
natuurlijk doen we dit jaar ook allemaal mee aan de Combi die door
onze eigen vereniging op ons eigen
meer georganiseerd wordt.
De Splash wedstrijdtraining is voor
iedereen die Zwaardboot 3 heeft
afgerond of een vergelijkbaar niveau heeft. Stap je over vanuit de
Optimist of een andere boot, dan
kun je alleen in de wedstrijdgroep
meedoen als je al de nodige wedstrijdervaring hebt. Neem even
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Informatie Jeugdzeiltrainingen (vervolg)

Je bent nooit te oud om te leren ...

contact op als je nog geen Zwaardboot 3 hebt, zodat we samen kunnen kijken wat
de beste groep voor jou is.
Omdat de Clubwedstrijden regelmatig samenvallen met JWZ- of SKON-activiteiten,
hebben we deelname aan de Clubwedstrijden niet in het programma opgenomen en
dus ook niet in de prijs doorberekend. Wel verwachten we dat je regelmatig deelneemt aan een (club)wedstrijd.

Het begon allemaal langs de
waterkant. Na uren turen naar
de bootjes van onze kinderen
begon het te kriebelen. Wat
zou het toch leuk zijn om zelf
met een Splash over het water te racen! Na het hardop
uitspreken van deze gedachte
bleken dat meer volwassenen
het leuk zouden vinden om te
trainen op een eenmansboot.
Na een oproep van Tjitske
bleken er voldoende cursisten
te zijn om een trainingsgroep
voor volwassenen te starten.
Zo begon ons avontuur afgelopen voorjaar met een echte
droogtraining. Naast theorie
over zeilstanden werden de
boten (Splash & Laser) opgetuigd. Ook trainden wij op het
droge in de behendigheid van
het overstag gaan. Onze ervaring was uiteenlopend van beginner tot beginnend
wedstrijd zeiler. Daarom werd na deze eerste les besloten om de groep te splitsen.
Allemaal wilden wij vooral lekker zeilen en onze vaardigheden vergroten. Vijf zaterdagmiddagen zaten wij leergierig in onze boot. Tjitske en Jan Rein begeleiden ons
met veel geduld en humor op ons eigen niveau. Wij hebben alle weersomstandigheden meegemaakt en daardoor veel kunnen leren in het anticiperen op de krachten van wind en water.
Ik vond het best spannend als beginnend zeiler. Een beetje ervaring op een Valk en
zo nu en dan even een rondje over het meer op de Splash van Gijs, onze oudste
zoon, was mijn startpositie. Na de eerste training zag ik vijftig tinten blauw (overal
blauwe plekken). Toch ging ik met een tevreden gevoel naar huis. Ik had alles allemaal zelf gedaan en het was heerlijk om een hele middag op het water te zijn en
iets te leren.
Na elke les voelde ik mij net weer iets zekerder en na vijf lessen kwam ik zonder
blauwe plekken thuis! Een hele vooruitgang. Helaas is het mij geen enkele les gelukt om droog te blijven. Een mooie uitdaging voor het nieuwe seizoen! Het meeste
kicken vond ik om voor de wind over het water te schieten. De spanning van houd
ik controle of neemt de boot het over…
Ik heb er een nieuwe hobby bij dankzij Tjitske en Jan-Rein. Het is heerlijk om het
gevecht aan te gaan met jezelf, de wind en de golven. Elke keer is het weer anders
op het water. Net als bij skiën ben je nooit uitgeleerd bij zeilen. Daarom kan ik iedereen aanraden om zich in te schrijven voor zeilles voor volwassenen. Of je nu een
beginner bent of ervaren. Het is super leuk om jezelf te verbeteren. Ik ben er in
ieder geval weer bij in het nieuwe seizoen. Wie weet, misschien ga ik zelfs de uitdaging van een clubwedstrijd aan!
Laura Sol
(Deelnemer aan de Zeilles voor volwassenen 2018)

Planning 2019
• Wedstrijdtraining Optimist: 31 mrt (droge les), 12 april, 26 april, 17 mei,
24 mei, 14 juni, 5 juli, 6 sept, 20 sept.
• Wedstrijdtraining Splash: 5 april, 19 april, 26 april, 10 mei, 7 juni, 21 juni,
28 juni, 12 juli, 13 sept, 27 sept.
• Clubwedstrijden: 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 aug, 8 sept.
• Combi Noord wedstrijden: 8/9 juni, 22/23 juni (Belterwiede!), 29/30 juni,
24/25 aug.

DE JUISTE WEG NAAR JE RIJBEWIJS
Kosten
RijScholing leidt op
voor categorie
Wedstrijdtraining Optimist: €130,- (inclusief deelname
aanBde Clubwedstrijden)
en helpt u bij het
Wedstrijdtraining Splash:
€100,-

oefenen van
rijtaken.
Als je mee wilt doen, vul dan het inschrijfformulier
in (is vanaf februari/maart op de
Ons lesgebied
site te vinden) en mail het naar: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl
is Meppel en
omstreken.

Voor een

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

RijScho lRing
tel.:
tel.: 06-18465319
06-18465319 - www.rijscholing.nl
| www.rijscholing.nl

www.RijScholing.nl tel.: 06-18465319

i
j
Privé zeilles
S
c
h
Altijd al willen leren zeilen?

Leer in een ontspannen sfeer
de basis van het zeilen en het
op- en aftuigen van een zeilboot
Scholing Watersport – 06-18465319

RijScholing
Tip! Geef een rijles kado
Nijeveenseweg 91
Meppel

Contact:
- 06-18465319
- info@rijscholing.nl
- www.rijscholing.nl
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Projectinrichting
Presentatieapparatuur
Kantoormachines
Office supplies
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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

Zeilles voor volwassenen 2019
Ook komend jaar staan er weer zeillessen
voor volwassenen op het programma. Al
hebben we besloten de beginnerslessen
in de Splash / Laser te laten vervallen. Dit
betekent dat we in 2019 het volgende aanbod voor volwassenen hebben:
Kielboot lessen - Beginners
Iedereen die wil leren zeilen, kan meedoen
met onze beginners-zeillessen in een 16m2
(kielboot). Je zit met maximaal 4 personen
en een instructeur in een boot. In 4 lessen
van 2,5 uur leer je de beginselen van het
zeilen. Uiteraard zit je zelf zo veel mogelijk
aan het roer of bedien je de fok.
Data en tijden:
• Boot 1: zaterdag 6 april, 13 april, 11 mei en 15 juni. Tijd: 13.30 – 16.00 uur
• Boot 2: zondag 7 april, 21 april, 2 juni, en 7 juli. Tijd: 9.30 – 12.00 uur
• Boot 3: data en tijd nog niet bekend
De kosten bedragen € 70,- voor leden en € 90,- voor niet-leden. Dit is inclusief de
huur van de boot. Het inschrijfformulier is vanaf februari/maart op de site te vinden.
Splash / Laser training – Gevorderden
Voor iedereen die al (een beetje) kan zeilen en bovendien niet bang is een nat pak
te halen, is er de Splash/Laser training. Je gaat lekker zeilen. De trainer is beschikbaar voor vragen en geeft tips. De inhoud van het programma wordt in overleg met
de deelnemers bepaald.
Data en tijden
• Data: 18 mei, 15 juni,
6 juli, 14 sept en
21 sept.
• De lessen vinden
plaats op zaterdag van
14.30 – 17.00 uur.
De kosten bedragen
€ 50,-. Dit is exclusief
het lidmaatschap. Het
inschrijfformulier is vanaf
februari/maart op de site
te vinden.
Je moet zelf voor een
boot zorgen. Er zijn eventueel enkele Splashes en
Lasers te huur voor
€ 20,- per les.
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Combi 2018
grondreiniging en bouwstoffen

Verontreinigde grond?

Wij lossen het op
boon en pijlman

Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 350
7602 KL Almelo

draagt zorg voor erkende en professionele

Postadres
Postbus 616
7600 AP Almelo

reiniging van uw verontreinigde grond.
Slagvaardig
Dynamisch
Deskundig
Betrouwbaar
Een passende oplossing, voor elke situatie!

Telefoon
0546 577919
Fax
0546 574983
E-mail
info@boonenpijlman.nl
Internet
www.boonenpijlman.nl

In het eindklassement van de Combi 2018 vielen maar liefst 4 ZVB’ers in de prijzen. Gefeliciteerd allemaal!

Optimist C: Jan-Douwe, 5e

Optimist A"Olaf, 3e

Splash B Isabel, 2e

Splash A Britt, 1e

Maar niet alleen deze kanjers hebben goed gezeild. Ook voor Noud, Finn Valentijn,
Kay, Jasmijn, Berber, Xander, Gijs, Sterre, Anne-Meike, Wouter en Gijs geldt: Super
gedaan!
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Vrijwilligers gezocht

Van Spijker Infrabouw dimensioneert en realiseert infrawerken voor de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector

wegen
bruggen
tunnels
viaducten
kademuren
vanspijkerinfrabouw.nl

We hebben weer een mooi jaar gehad,
met veel activiteiten. Niet alleen op
het water, maar ook daar omheen. Een
pluim voor alle vrijwilligers die hebben
geholpen!
Toch merken we dat we veelal steunen
op dezelfde vrijwilligers. Dat betekent
dat een relatief kleine groep mensen
heel veel werk verricht. Het afgelopen jaar hebben we al een Nederlands
Kampioenschap moeten weigeren,
omdat er anders wel heel veel inzet
in korte tijd van deze vrijwilligers zou
worden gevraagd. Ook merken we dat
we soms niet aan de slag gaan met
ideeën, omdat het anders weer op dezelfde mensen neerkomt. En ook deze
mensen hebben behoefte aan vrije tijd
of willen zelf graag het water op.
De oplossing is natuurlijk vrij simpel. We hebben meer vrijwilligers nodig, zodat we
de taken over meer mensen kunnen verdelen en we bovendien meer dingen kunnen oppakken. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke activiteiten ingevuld moeten worden. We verwachten van al onze leden en ook van de ouders van
jeugdleden dat ze een (kleine) bijdrage leveren aan de vereniging, in welke vorm
dan ook. Als iedereen 1 keer meehelpt, kunnen we heel wat aan. Vaak gaat het om
extra handjes. U hoeft lang niet altijd verstand te hebben van zeilen. Wij zorgen dat
u samenwerkt met ervaren mensen.
Om u een indruk te geven waar we mensen voor nodig hebben, enkele voorbeelden:
• Hulp bij de Opti-Games
• Helpen op het startschip (tijd waarnemen, vlaggen hijsen/strijken) bij clubwedstrijden en evenementen
• Hulp bij het uitleggen van de baan
• Bemanning rescueboot (veiligheid waarborgen, boeien in- en uit het water, zeilnummers noteren) bij clubwedstrijden en evenementen
• Inschrijving deelnemers bij clubwedstrijden en evenementen
• Hulp bij uitslagverwerking
• Hulp bij de Combi Belterwiede (naast bemannen startschip en rescueboot, mensen nodig als parkeerregelaar, uitdelen van snacks, aanmelding deelnemers,
lunch klaarmaken voor vrijwilligers, EHBO, etc)
• Hulp bij het zoeken van sponsors voor evenementen, materiaal of een advertentie in het jaarboekje.
• Hulp bij onderhoud Ark/materiaal
• Het opzetten van een winteractiviteit
• enz........
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Vrijwilligers gezocht

Combi Belterwiede in 2019

Om de continuïteit te kunnen waarborgen, zoeken we ook nog mensen die opgeleid
willen worden tot:
o
zeilinstructeur (jeugd en volwassenen)
o
wedstrijdtrainer
o
wedstrijdleider
o
jurylid
De kosten voor de opleiding neemt de vereniging voor haar rekening.

We zijn blij dat ZV Belterwiede in 2019 weer een Combi mag organiseren. We rekenen dit seizoen weer op zo’n 100 (!!) jeugdzeilers op ons meer. Noteer 22 en 23
juni 2019 vast in de agenda. Al onze jeugdzeilers, van CWO 1 tot wedstrijdgroep,
gaan natuurlijk meedoen! Het mooie is dat er verschillende klassen zijn, zodat
iedereen op z’n eigen niveau kan meedoen.
Twee jaar terug was de Combi ook in Wanneperveen. Veel van onze jeugdleden
hebben toen al meegedaan en weten dus wat het is. Voor degenen die er toen
(nog) niet bij waren: De Combi’s zijn 4 wedstrijden (weekenden), die elk jaar op
verschillende plekken in Noord Nederland georganiseerd worden. En nu dus ook in
Wanneperveen. Je kunt aan de hele serie meedoen, maar ook aan één weekend (of
zelfs 1 dag). Aan de Combi’s doen vooral Optimist- en Splash-zeilers mee.
Het is heel laagdrempelig. Bij de Optimist is een A, B en C klasse. De A-klasse is
voor de ervaren wedstrijdzeilers. De B-klasse is voor de (wedstrijd)zeilers met wat
minder ervaring en de C-klasse is voor de beginners. De Optimist C is te vergelijken met de clubwedstrijden zoals we die altijd op het kleine meer deden. Er is veel
begeleiding en tussendoor wordt op de kant ook altijd iets georganiseerd.
Ook bij de Splash heb je een A en B klasse. Je begint altijd in de B.
Deelnemen aan de Combi is heel erg leuk en ook ontzettend leerzaam. Wij adviseren dan ook zoveel mogelijk mee te doen. Je leert immers pas goed zeilen als je
het vaak doet.

Maar misschien kunt u de vereniging ook op een andere manier ondersteunen. Kan
uw werkgever ons bijvoorbeeld sponsoren? Wilt u lid worden van de € 50,00 club
en daar jaarlijks een bijdrage aan leveren? Heeft u plek voor de winterstalling van
onze boten? Kunt u een leuk promotiefilmpje maken over het jeugdzeilen? Wij dagen iedereen uit eens na te denken op welke wijze hij/zij een bijdrage kan leveren.
Behalve dat u de vereniging helpt, is het natuurlijk ook heel leuk om mee te helpen.
U bent lekker in de buitenlucht. U kunt de wedstrijd/activiteit van dichtbij volgen, u
leert nieuwe mensen kennen, u raakt meer betrokken bij de vereniging en u leert
van alles over zeilen, wedstrijden en andere activiteiten.
Kortom, aarzel niet en geef u op via vrijwilligers@zvbelterwiede.nl. Geef aan wanneer u beschikbaar bent en wat uw eventuele voorkeursactiviteit is. Ook zullen wij
een intekenlijst hebben bij de droge les van het CWO-jeugdzeilen.
Als dat geen mooi jaar op gaat leveren…?
Het bestuur

Hieronder het overzicht van alle Combi’s in 2019:
Datum
Plaats
8/9 juni
Blauwestad
22/23 juni
Wanneperveen
29/30 juni
Grou
24/25 aug
Makkum
Meer informatie is te vinden op www.jeugdwedstrijdzeilen.nl
Foto: Luwe Stroosma
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Jeugd Olympische spelen
Hoewel het bij onze zeilvereniging zeker niet alleen om prestaties gaat, zijn we ontzettend trots op ons lid Bjarne Bouwer. Bjarne is het Belterwiede al lang ontgroeid
en traint in Scheveningen.
Het afgelopen jaar veroverde hij met zijn maatje Laila van der Meer in de Nacra15
brons op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. Het hele jaar presteerden ze
al goed, maar vielen steeds net buiten de medailles. Deze keer eindigden ze op de
derde plaats, slechts 1 punt achter nummer 2. Wij feliciteren Bjarne en Laila met
deze geweldige prestatie!
Het duo stapt nu over naar de foiling Nacra17 en hoopt daarin ook weer mooie resultaten neer te kunnen zetten.

Beulakerweg 131c, 8355 AE GIETHOORN
Tel.: 0521 - 360000
Fax: 0521 - 362339
www.bouwbedrijfbartsmit.nl

Texel oversteek
Olaf en Sterre zijn in de Optimist de Waddenzee
overgestoken naar Texel. Super stoer vinden wij dit.
Hieronder het verslag van Olaf:
Op zaterdag 30 juni 2018 was het zover. De
oversteek naar Texel. Dit mooie evenement werd
georganiseerd door JWZ (Jeugdwedstrijdzeilen
Noord).
Dit was mijn eerste jaar als Optimist A zeiler bij RTC
(Regio Team Noord) en met deze groep zouden we
dus mee doen. Ik keek er enorm naar uit en zeilen
op zee in mijn optimist was toch even andere koek.
Het weer was geweldig: zonnig en een mooie
NO 4 bft.We zouden samen met Laser en Splash starten bij de vlucht haven van
Breezanddijk aan de Afsluitdijk. Rond 10.00 was iedereen klaar om te vertrekken.
Tijdens de briefing werd uitleg gegeven over wat ons te wachten stond over
stroming en golven. Ook werd uitgelegd hoe we de haven van Oudeschild moesten
binnen zeilen.
We werden begeleid door 2 rescue ribs en een grote motorboot. Tijdens de
oversteek moesten we ook oefenen op starten op stromend water.
De wind was perfect dus we ging best hard richting Texel.
Nadat wij gestart waren reden de ouders door naar Den Helder om ons op te
vangen en om alvast de tenten op te zetten en de campers en caravans klaar te
maken. De aankomst was super vet. Alle ouders stond ons bij de haven al op te
wachten. We konden doorzeilen naar de
jachthaven waar alle deelnemers hun
boot uit het water konden halen.
’s Avonds was een gezellig buffet
georganiseerd voor alle zeilers en ouders.
Ik sliep samen met mijn zusje en mijn
vader in een klein tentje. Best spannend
want ’s nachts ging het steeds harder
waaien. De volgende dag werden we al
vroeg wakker door de harde wind. We
zouden met de RTC Noord groep gaan
trainen.
Van te voren kregen we weer een briefing waar we
op moesten letten en wat we moesten oefenen.
Super gaaf om met die harde wind op de waddenzee
te zeilen. Er stonden hoge golven en we vlogen over
en door het water.
Eind van de middag was het tijd om op te ruimen en
weer naar Meppel te gaan.
Het was gaaf, leerzaam en erg gezellig. Ik heb genoten.
Olaf ter Wal,Optimist NED 3181
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De 16m2 van Simon Kist

Ik heb samen met mijn vader van de zomer een 16m2 ofwel BM-er opgeknapt. We
zijn er ongeveer 3 maanden mee bezig geweest. Het hele dek was verrot en alles
was oud. We hebben eerst het hele dek eraf gehaald en een extra Polyester laag
aangebracht, daarna hebben we het dek gemaakt en in de Epoxy gezet om het te
lijmen. Later de puntjes op de 'i' gedaan en de boot muisgrijs geverfd. En toen was
hij vaarklaar. We hebben hem getest om te kijken of de kiel lek was, maar dat was
niet het geval. Toen hebben we de boot te water gelaten en toen bleek dat hij toch
lek was. De volgende ochtend gekeken of het hout dichttrok langzaam maar zeker
gebeurde dat. En toen was de boot af.
Zelf heb ik het meest genoten van het opbouwen aan de boot. Het is zeker voor
de ouders een aanrader om ook zo’n project te doen met uw kind. Mjn vader en ik
hebben er van genoten.
Simon Kist

Wat
Voorjaarswerkzaamheden
Jaarvergadering / droge training CWO
Splash wedstrijdgroep
CWO-les 1
Optimist wedstrijdgroep
O-jol wedstrijdtraining
1e clubwedstrijd / OptiGames
Splash wedstrijdgroep
CWO-les 2
Optimist wedstrijdgroep / Splash wedstrijdgroep
O-jol wedstrijdtraining
16m2 wedstrijdtraining
Splash wedstrijdgroep
O-jol training
2e clubwedstrijd / OptiGames
Optimist wedstrijdgroep
Volw. S/L
CWO-les 3
Optimist wedstrijdgroep
CWO-les 4
Splash wedstrijdgroep
3e clubwedstrijd / OptiGames
Optimist wedstrijdgroep

Volw. S/L
CWO-les 5
Splash wedstrijdgroep
Combi Noord
Splash wedstrijdgroep
Optimist wedstrijdgroep
Volw. S/L
NK Punterzeilen
CWO-les 6
Splash wedstrijdgroep
OptiGames / O-jol
4e clubwedstrijd
O-jol wedstrijdtraining
5e clubwedstrijd (summer Fun)
NK Pampus
Optimist wedstrijdgroep
O-jol wedstrijdtraining
6e clubwedstrijd / OptiGames
Splash wedstrijdgroep
Volw. S/L
CWO-les 7
Optimist wedstrijdgroep
Volw. S/L
CWO-les 8
Splash wedstrijdgroep
Wiedebokaal
Biercup
Najaarswerkzaamheden

Wanneer
30-3-2019
31-3-2019
5-4-2019
7-4-2019
12-4-2019
13-4-2019
14-4-2019
19-4-2019
21-4-2019
26-4-2019
4/5-5-2019
4/5-5-2019
10-5-2019
11-5-2019
12-5-2019
17-5-2019
18-5-2019
19-5-2019
24-5-2019
2-6-2019
7-6-2019
9-6-2019
14-6-2019

15-6-2019
16-6-2019
21-6-2019
22/23-6-2019
28-6-2019
5-7-2019
6-7-2019
7-7-2019
7-7-2019
12-7-2019
13-7-2019
14-7-2019
10-8-2019
11-8-2019
29-8 t/m 1-9-2019
6-9-2019
7-9-2019
8-9-2019
13-9-2019
14-9-2019
15-9-2019
20-9-2019
21-9-2019
22-9-2019
27-9-2019
28/29-9-2019
5/6-10-2019
12-10-2019

Belangrijke data 2019

Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Beulaker
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Clubhuis

Waar
Clubhuis
Restaurant / camping
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
Belter
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