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WATERSPORTVERENIGING “DE SCHELDE”.  

OPGERICHT 20 DECEMBER 1934. 

 

Correspondentie:    WV De Schelde 

    Postbus 523 

      4600 AM Bergen op Zoom 

 

Hoofdlocatie:      Vermuidenweg 6   

(havenkantoor)      4612 PK Bergen op Zoom 

1536(voet/fiets)     Tel:   0164-237472 

1538(hijsplateau)               www.wvdeschelde.nl 

Havenmeester:     Corné Luijkx 

     E-mail:  havenmeester@wvdeschelde.nl 

 

Jeugdlocatie:     Calandweg 34 (fictief adres) 

“Aan Lager Wal”     4612 PG Bergen op Zoom 

            Tel.:   0164-263465 

 

ING:       IBAN: NL88 INGB 0001 0779 49 

           

Samenstelling van het bestuur: 

 

G.W. Aertssen (Bram)   Lievevrouwestraat 13 

Voorzitter      4611 JH Bergen op Zoom 

Gsm: 06-50518135 

                  E-mail:  voorzitter@wvdeschelde.nl 

 

A. de Valk (Aart)      

Secretaris      

      E-mail:  secretaris@wvdeschelde.nl 

 

      

R. van Egeraat (Ronald)    

VZ jeugdcommissie     

   E-mail:  vzjeugd@wvdeschelde.nl 

 

  

H. Nijssen (Hans)        

Penningmeester   

   E-mail:   penningmeester@wvdeschelde.nl   

     

mailto:havenmeester@wvdeschelde.nl
mailto:voorzitter@wvdeschelde.nl
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A. Fiktorie (Annemiek)        

2e Penningmeester   

   E-mail:  penningmeesterwvdeschelde@gmail.com 

       

R. de Kok (Robin)          

Voorzitter activiteiten      

commissie    

   E-mail:  actcom@wvdeschelde.nl 

 

R. de Waal (Ruud)       

Voorzitter 

technische commissie          

           E-mail:   tc@wvdeschelde.nl 

 

R. de Kok (Robert)     

Interim Voorzitter havencommissie     

     E-mail:  vzhavencom@wvdeschelde.nl 

  

Clubkrant 

E. Willems     

Redacteur clubblad      

   Gsm:     06-12923998 

   E-mail:  clubkrant @wvdeschelde.nl 

 

Clubhuis:         Vermuidenweg  

1536         4612 PK Bergen op Zoom 

Clubhuisbeheer  

   Tel:      0164-657693 

   E-mail:  clubhuis@wvdeschelde.nl 

 

 

 

 
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende 
lidmaatschapsjaar. Het ledensecretariaat bevestigt de opzegging eveneens schriftelijk 

 

WV "De Schelde" is ingeschreven bij de KvK Breda onder no. 40280537 

mailto:niasuijkerbuijk@home.nl
mailto:clubhuis@wvdeschelde.nl
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VOORWOORD van de voorzitter, 

 

1 April 2019 

 

Geachte leden,       

Met zeezoute groeten, met deze 

woorden heb ik de laatste vijftien jaar 

het voorwoord beëindigd en met veel plezier. Het was wel eens moeilijk om 

toch weer wat zinnigs op te schrijven waar de leden ook iets aan hadden.  

Nu ik mijn laatste voorwoord ben aan het schrijven is het ook een einde van het 

voorzitterschap van onze mooie vereniging. Het is een traditie dat de voorzitter 

altijd het voorwoord schrijft en dat was in het begin best vervelend omdat ik met 

dyslexie te maken heb, en voor mij woorden iets vreemds zijn….. 

Maar ik heb dit onder de knie gekregen en kan er nu goed mee omgaan en 

soms maak ik nog wel eens fouten maar daar zit ik niet mee. Dat er geen 

nieuwe opvolger is voor mij vind ik heel jammer, wij zijn al twee jaar bezig om 

iemand te vinden om de vereniging te leiden. Voorlopig neemt de secretaris het 

voorzitterschap op zich. 

Het seizoen is nu echt begonnen, schepen worden weer vaarklaar gemaakt, en 

er zijn al veel leden die hun boot het water laten hijsen, dus spitsuur voor de 

mannen van de hijsploeg. Laat aan de havenmeester op tijd weten wanneer je 

het water in wilt met u boot dan kan hij de planning maken voor het hijsen. 

Het sleutel systeem is nu operationeel en zal binnen enkele weken in werking 

treden. De leden zullen een mail krijgen met daarin de data `s wanneer zij de 

sleutels kunnen inleveren voor een K-card met daarin de instructies die hiervoor 

gelden. De eerste weken van het verwisselen van sleutels naar K-cards blijft de 

poort nog met een sleutel te openen maar daarna is het gedaan en is enkel met 

deze K-card de poort te openen. 
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Dit was mijn laatste bijdrage van het voorwoord en ik bedankt alle leden voor 

het vertrouwen die ik genoten heb in de afgelopen 15 jaar. Ook de 

havenmeester en  bestuursleden waar ik in wisselede samenstelling heb mogen 

samenwerken wil ik bedanken voor hun vele inzet om de vereniging draaiende 

te houden.   

Graag zien wij u op de ALV van donderdag 18 april, wij zijn er voor u.  

Avec les salutations de sel de mer 

Namens het Bestuur, 

Met ZeeZoute groeten, Bram Aertssen  
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Inspiratieavond 2019 
 
Op vrijdagavond 29 maart heeft Dimitri Simons ons laten ervaren hoe het is om 
in een klein bootje (ter grootte van een Renault Clio) helemaal alleen en op 
volle snelheid de oceaan over te steken. 
Deze topzeiler uit Ossendrecht deed in 2015 mee aan de Mini Transat, één van 
de zwaarste solowedstrijden ter wereld. De totale afstand bedraagt ruim 4000 
zeemijl over de Atlantische Oceaan en tot wel 28 dagen non-stop racen in een 
boot van maar 6,5 meter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op onze jeugdlocatie had zich een klein dertigtal enthousiastelingen verzameld, 
om te luisteren naar de verhalen van Dimitri, maar ook om zelf eens een 
overlevingspak aan te trekken, te proeven van de culinaire hoogstandjes die hij 
onderweg bereidde en de frustratie te leren kennen als je boot met 5 knopen 
snelheid ‘zo goed als stil’ ligt. 
 
We kijken terug op een geslaagde 
avond (die tot in de late uurtjes 
doorliep). Heb jij een leuk idee om 
volgend jaar een andere spreker 
uit te nodigen? Stuur je suggestie 
naar actcom@wvdeschelde.nl! 
 
Tot ziens op de havendag op 14 
april, of op één van de andere 
activiteiten! 
 
De activiteitencommissie 
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De inschrijving Deltaweek 2019 staat open 
 
 

  

Colijnsplaat, 6 maart 2019 - De inschrijving voor de 49e editie van het 
Deltaweekend is geopend. Inschrijven kan geheel digitaal via het 
Manage2Sail (M2S) inschrijfformulier op onze website.  Bij het inschrijven kunt 
u  ook meteen intekenen voor de gezellige BBQ op vrijdag en het heerlijke 
buffet op zaterdag dat we dit jaar voor de deelnemers organiseren. Voor de 
maaltijden kan ook later worden ingetekend. Vrijwel elke zeiler kan bij het 
Deltaweekend terecht, van sterk competitief tot meer recreatief. Inschrijven kan 
in de IRC, IRC, ORC double handed, de Rond- en Platbodemklassen en 
eenheidsklassen zoals de J80, de J24 en de Yngling. Ook ongemeten jachten 
en voor onze Belgische zeilvrienden CR geregistreerde jachten zijn welkom.  
 
Het gezellige Colijnsplaat zal zich van zijn beste kant laten zien waarbij de 
vissershaven wordt omgebouwd tot regatta-haven, zodat alle zeilers bij elkaar 
zitten tijdens het Deltaweekend. En ook dit jaar is ClubRacer weer onze trotse 
mediapartner waardoor deelnemers en sponsors verzekerd zijn van mooie 
beelden en verslagen op het water en de wal. 
  
Korting voor early birds 
Als u voor 1 mei intekent, krijgt u 10% korting. Wacht dus niet langer  en schrijf 
vandaag nog in! Inschrijven kan via http://www.deltaweekend.nl/inschrijven/ 

  

https://www.clubracer.be/
http://www.deltaweekend.nl/inschrijven/


10 
 

Ørsted bouwt riffen voor kabeljauw in windpark op zee Borssele  
1 en 2 
 
VLISSINGEN - Windpark op zee Borssele 1 en 2 krijgt kunstmatige riffen voor 
kabeljauw. Dat meldt ontwikkelaar  Ørsted. 
 
In 2020 begint de aanleg van het windpark, ruim 22 kilometer uit de kust van 
Walcheren. Behalve 94 turbines wil de Deense groene energiereus ook 
kunstmatige riffen aanleggen waar Atlantische kabeljauw zich kan vestigen en 
voeden. Ørsted heeft daarbij nauw samengewerkt met onderzoekers van 
Wageningen Marine Research (WMR). Vier van deze kunstmatige harde 
substraatpijpriffen worden volgend jaar geplaatst tijdens de bouw van het 
windpark.  
 
Akoestische metingen 
Elk van de vier kabeljauwriffen kent een diameter van ongeveer tien meter en is 
een halve meter tot drie meter hoog. De riffen zullen ook een thuishaven 
worden voor andere en kleinere soorten vissen. WMR gaat het ecologisch 
effect van de riffen drie jaar lang volgen. Met een akoestische metingen 
verzamelen onderzoekers data over het gedrag van de Atlantische kabeljauw.  
 
Oesters 
De bouw van grote windparken op zee slokt leefgebied voor zeedieren op. 
Borssele 1 tot en met 4 beslaat een oppervlakte die groter is dan Walcheren. 
Uitgangspunt is om buitengaatse windmolenparken te combineren met 
natuurprojecten. Dat doet niet alleen Ørsted in Borssele 1 en 2. Blauwwind, het 
consortium van Partners Group, Shell, Eneco, Mitsubishi/DGE en Van Oord, 
laat bijvoorbeeld platte oesters kweken in windpark Borssele 3 en 4.  
 
Zeewier 
Ook voor andere functies staan ze open. Zo onderzoekt Wageningen Marine 
Research of het mogelijk is op grote schaal zeewier te kweken in windparken 
op zee. Zeewier is het potentiële voedsel van de toekomst. Het kan een 
antwoord zijn op de klimaatproblemen én de explosief groeiende 
wereldbevolking. Het wordt steeds moeilijker 
op land zoveel gewassen te telen dat 
wereldwijd alle monden kunnen worden 
gevoed. Vergroten van de veestapel kost 
ruimte en zorgt ervoor dat er (nog) meer 
broeikasgassen de lucht ingaan. 
 
Bron, PZC 
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Scholeksters met zender verschaffen informatie over hun 
habitatkenmerken in de Westerschelde 
 
Het aantal steltlopers in de Westerschelde loopt terug. Maar waarom? Dat is 
helaas nog onbekend. Om meer inzicht te krijgen in de habitatvoorkeuren van 
steltlopers, heeft een aantal scholeksters die overwinteren in de Westerschelde 
een zender gekregen. Daarmee wordt meer informatie verkregen over hoe 
steltlopers gebruik maken van de slikken tijdens de getijdencyclus. 
 

 
 
Inzicht in het habitatgebruik 
Centraal staat de vraag: Welke habitatkenmerken zijn cruciaal voor de 
overwinterende vogels?  
 
De VNSC heeft het INBO, SOVON en Deltares opdracht gegeven om dit te 
onderzoeken. De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in de 
volgende vragen: 
 

 Welke gebieden zijn belangrijk voor de vogels en moeten dus extra 
worden beschermd? 

 Waar gaan de vogels op zoek naar voedsel? 

 Wat is het effect van baggeren in de Westerschelde op het gedrag van de 
vogels? 

 Wanneer en door wie/wat worden de vogels verstoord? 
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Eerste hypothese van data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het voorjaar van 2018 werden 12 vogels op het nest gevangen, gekleurringd 
en gezenderd bij de Haven van Antwerpen, Saeftinghe en de Haven van Gent. 
Het plan is om de informatie op de zenders te lezen op het moment dat de 
steltlopers terugkeren naar hun nest. Maar ook nu al wordt er geprobeerd om 
contact te maken met de zenders. Dat is bij één vogel gelukt. De data moet nog 
goed worden bekeken, maar het lijkt erop dat de vogel ’s nachts bepaalde 
slikken vermijd. Dit wordt een verstoring genoemd. De vraag is nu waarom de 
scholekster de slikken overdag wel gebruikt, maar ’s nachts niet. De hypothese 
is dat er ‘s nachts predatoren zijn (met name de vos) die aan de oevers van de 
Westerschelde jagen. Of dit daadwerkelijk de reden van de verstoring is, moet 
verder worden onderzocht. Op de afbeelding zie je de foerageerlocaties van de 
Scholekster. 
  
Verstoringstool 
Om meer inzicht te krijgen in de verstoringen die vogels kunnen ondervinden in 
het Westerscheldegebied, ontwikkelde Deltares een verstoringstool. Met deze 
tool kun je nagaan wat de voornaamste menselijke verstoringsbronnen zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan kitersurfers, hondenuitlaatgebieden en wandelpaden. Zo 
kunnen bijvoorbeeld beheerders van natuurgebieden de verstoringen 
gemakkelijk waarnemen en desgewenst maatregelen nemen. Denk aan het 
sluiten van een wandelpad gedurende het broedseizoen. Ook voor 
onderzoekers en andere geïnteresseerden is de tool de moeite waard om te 
bekijken. Op dit moment is ver verstoringstool nog niet online. Houd onze 
website en LinkedIn in de gaten om op de hoogte te blijven 
 
Bron; Vlaams-Nederlandse Schelde commissie 
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Kreeftenvissers hoeven niet meer te racen om beste plekken in 
Oosterschelde 
 
KRUININGEN - De kreeftenvissers hebben de strijdbijl begraven. Ze hebben 
afspraken gemaakt over de verdeling van de kreeftenlijnen op de elf locaties in 
de Oosterschelde. Daarmee is de kreeftenrace, die afgelopen twee jaar werd 
gehouden, verleden tijd. 
 

 
 Foto; Fishing News            
 
De vissers hebben jaren gestreden om de zogeheten vrije gronden in de 
Oosterschelde, waar iedereen met een vergunning fuiken kan neerzetten. 
Sommige vergunninghouders claimden, tot ergernis van hun collega's, al in een 
vroeg stadium met hun vistuig plekken. 
 
Daar heeft het ministerie eerder al een einde aan gemaakt door te eisen dat 
vóór 1 februari alle vistuig uit de Oosterschelde moet zijn. Van de verdeling van 
de visstekken werd vervolgens een wedstrijd gemaakt. Bij deze kreeftenrace, 
die in 2017 en 2018 werd gehouden, moesten de vissers op hetzelfde moment 
uitvaren vanuit hun thuishaven. Het gevolg was dat de vissers met de snelste 
schepen en de gunstigste thuishaven de beste stekken bemachtigden. 
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Gelijke kansen 
De afgelopen maanden is uitvoerig overlegd over een betere oplossing, waarbij 
iedere kreeftenvisser gelijke kansen heeft op goede visgrond. Vorige week 
schaarde de voltallige algemene ledenvergadering van de Vereniging van 
beroepsvissers op Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta (OWV) zich 
achter het nieuwe visplan. Begin deze week zijn in Kruiningen de kreeftenlijnen 
verdeeld, waarbij lootjes de volgorde van kiezen bepaalden. 
Op 19 maart mogen de lijnen in het water worden geplaatst. Op 28 maart wordt 
het kreeftenseizoen officieel geopend. Voetbalbondscoach Ronald Koeman 
ontvangt dan uit handen van Kees Jansma de eerst gevangen 
Oosterscheldekreeft. 
 
Bron; PZC 
 
 
    ============= 
 
 

 

Nederlandse roeiwereld in actie voor overlevenden kinderkanker 
KiKaRoW op 27 april a.s. in Bergen op Zoom 
 
Zestig Nederlandse roeiverenigingen slaan de handen ineen voor een roeitocht 
van 1.400 kilometer in 14 weekenden, door het hele land. Het roeiproject heeft 
als motto “Kinderkanker de wereld uit roeien”.  Met dit unieke evenement willen 
zij een half miljoen euro ophalen voor het Prinses Máxima Centrum, waar 
kinderen met kanker worden behandeld.  
Op 27 april a.s. roeit men van Middelburg naar Bergen op Zoom, waar ze te 
gast zijn bij Roeivereniging Aquarius. Iedereen die een boot heeft of kan lenen 
is hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een feestelijk onthaal van 
deze roeiers! 
 
Het project KiKaRoW Rondje NL vindt plaats van 13 april tot en met 14 juli 2019 
en richt zich in het bijzonder op het inzamelen van geld voor het 
onderzoeksproject “Later”. Het doel van dit project is met name het verminderen 
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van de vaak zware bijwerkingen voor kinderen die kanker overleven. Denk 
hierbij aan onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking, chronische 
vermoeidheid, diverse psychische en gezondheidsproblemen, neurocognitieve 
problemen, arbeidskundige problemen, enzovoort. Jaarlijks krijgen ongeveer 
zeshonderd kinderen in Nederland kanker. KiKaRoW wil de kwaliteit van leven 
voor deze kinderen verbeteren, zodat hun leven leefbaar en vreugdevol zal zijn.  
 
De roeiers maken gebruik van de zeeroeiboot “The Vin”, vernoemd naar de 
kleinzoon van KiKaRoW-bedenker Albert Vuil.  Vinnie overleed in 2004 op bijna 
10-jarige leeftijd aan de gevolgen van acute lymfatische leukemie. The Vin 
wordt door heel Nederland begeleid door de Tjerck Hiddes, een schip van het 
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, en door roeiboten van de diverse 
verenigingen. Ieder weekend wordt een traject door Nederland geroeid. Een 
pittige uitdaging voor de roeiers. In de boot zitten 4 roeiers en 1 
stuurman/vrouw. Een groot aantal roeiers uit het hele land stappen in. Ook 
“survivors” – overlevenden van kinderkanker – en bekende Nederlanders zullen 
een deel van de route meeroeien.  
 
Voor de ontvangst van de Kikarow-roeiers op zaterdag 27 april a.s. hebben we 
het volgende bedacht: De laatste etappe vertrekt – vanwege getij – om 16.00 
uur uit Wemeldinge. Wij verzamelen om 18.00 uur bij de Burg. Peterssluis om 
ze toe te juichen bij aankomst in Bergen op Zoom. Iedereen die een boot kan 
regelen is hierbij uitgenodigd om ze in het water op te wachten en vervolgens te 
begeleiden van de sluis naar de haven. Vanaf 19.00 uur denken we aan te 
komen in de haven, op het terrein van de zeeverkenners.  
Het zou leuk zijn als u daar ook bij bent om deze helden feestelijk te onthalen! 
 
We hebben Fort Smakelijk bereid gevonden het diner voor de roeiers en hun 
gevolg te sponsoren, en u kunt hier ook bij aansluiten. Voor 25 euro p.p. eet u 
deze avond bij Fort Smakelijk een driegangendiner (excl. drank), waarmee u 
ook bijdraagt aan het goede doel.  
Met Fort Smakelijk wil  chefkok Kees Bronkhorst iets betekenen voor de 
mensen dichtbij hem. Hij biedt een warm welkom aan iedereen met lekkere, 
gezonde en bovenal betaalbare maaltijden, juist ook voor mensen met een 
kleine beurs of die zich alleen voelen en graag in goed gezelschap willen zijn. 
En zijn sociale gevoel zet Kees ook voort in zijn personeelsbeleid. Mensen die 
al een tijdje uit het arbeidsproces zijn, of die wat extra begeleiding nodig 
hebben, zijn welkom in zijn keuken. 
U kunt zich voor dit diner aanmelden via info@rvaquarius.nl Geef aan met 
hoeveel personen u wilt komen eten en eventuele dieetwensen. Maar wees op 
tijd, er is plek voor maximaal 80 personen.  
 
De roeiers logeren bij diverse mensen in de stad en na het ontbijt bij 
roeivereniging Aquarius de volgende ochtend zullen zij op zondag 28 april a.s. 

mailto:info@rvaquarius.nl
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rond 9.30 uur weer in de boot stappen voor de volgende etappe naar 
Roosendaal. 
Als u dat weekend toch in de haven bent, bent u van harte welkom om ze ook 
uit te komen zwaaien! 
 
Meer informatie over het roeiproject is te vinden op www.kikarow.nl. De 
Stichting KiKaRoW heeft de ANBI status. Sponsors, donateurs en organisaties 
of particulieren die willen helpen en ook (oud-)roeiers die een stukje mee willen 
roeien worden van harte uitgenodigd contact op te nemen. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.kikarow.nl/
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GTL diesel verkoop in onze haven? 

 

Afgelopen maand kregen we van een van 

ons leden het verzoek of we als bestuur 

de mogelijkheden wilde bekijken voor de 

verkoop van GTL diesel in onze haven. 

GTL wordt breed gepresenteerd als het 

schone alternatief voor diesel.  

 

Wat is GTL diesel?   

Gtl is een vorm van diesel. De afkorting 

staat voor gas to liquids, gas naar 

vloeistoffen. Gtl, ook wel synthetische 

diesel genaamd, wordt gemaakt van 

aardgas.  

 

Het aardgas wordt omgezet in een vloeibare brandstof, door middel van 

zogeheten Fischer-Tropsch proces. 

 

Verbranding Diesel versus GTL-fuel 

Is het werkelijk beter voor het milieu ? 
Volgens TNO/CE Delft is 1,5 keer zoveel energie nodig om GTL te produceren 
in vergelijk met normale diesel. Anderzijds heeft GTL door de basis van 
aardgas een schonere verbranding wat een gunstigere emissie norm geeft. 
Lokaal is het daardoor beter voor het milieu maar wereldwijd vooralsnog niet. 

Wat geven producenten op als belangrijke verschillen met conventionele 
diesel ? 

 GTL is kleurloos en geurloos. 

 GTL bevat geen verontreinigingen en aromaten die een slecht effect 
hebben op de omgeving. 

 Door de toevoeging van bio fame is de conventionele diesel 
wateraantrekkend. GTL is dat niet. 

 GTL geeft bij verbranding lagere emissie van schadelijke stoffen. 

 Motorgeluid vermindert met circa 4 dB met GTL. 

 GTL is tot twee keer zo lang houdbaar dan EN590 diesel met bio 
componenten. 

 Webasto dieselkachels starten zonder roken en blijven zonder stank.  
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GTL vs bacteriegroei: 
Bacteriegroei kan zowel bij "normale diesel" als bij GTL een kans krijgen als er 
water bij de brandstof aanwezig is. Bacteriën of andere organismen groeien in 
de waterlaag. Er is dus wat dat betreft geen verschil. Wel is het zo dat GTL veel 
minder water aan zich bindt waardoor uiteindelijk de kans op bacteriegroei 
aanzienlijk minder is. 
 
GTL en smering:  
De klacht van te weinig smering ontstond tijdens de eerste generatie GTL. In 
die tijd verviel zelfs de garantie op nieuwe motoren als aantoonbaar GTL werd 
gebruikt. Aangeraden werd alleen diesel te gebruiken welke voldeed aan de 
EU-norm EN590. 
Sinds april 2016 bestaat nu echter ook de EU-norm EN15940 voor GTL diesel. 
Deze norm staat wat betreft smering en cetaangehalte bijna gelijk aan de 
EN590 norm voor bio-diesel. 
Vaar je zuiniger met GTL? 

Diverse onderzoeken naar de uitstoot van GTL schetsen een toename in 

verbruik van zo’n 15% en een hogere CO2 emissie, tegenover een lagere 

uitstoot van NOx, roet, CO en met name fijnstof. De hogere CO2 -uitstoot komt 

ten laste van het hogere brandstofverbruik.  

Dit betekent dus dat de euro’s ook sneller je portemonnee uitvliegen. De prijs 

van GTL is ongeveer 15 cent duurder dan bij gewone diesel.  

 

Tijdens de voorjaars ALV horen wij graag u mening over de verkoop van 

GTL in onze haven! 
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Aan de leden en begunstigers van  
W.V. “DE SCHELDE” te Bergen op Zoom 
 

Bergen op Zoom, 1 april 2019 

 
Aankondiging algemene (voorjaars) ledenvergadering  
 

Datum:  Donderdag 18 april 2019 
Plaats:  Clubhuis Vermuidenweg  
Aanvang:  20.00 uur 
 

Definitieve  agenda:  
 
1 Opening.  
2 Vaststellen notulen ALV 29 januari 2019 (Af te halen vanaf 8 april 2019 op 

havenkantoor) of digitaal op de website. 
3 Jaarverslag 2018 Penningmeester (Af te halen vanaf 8 april tussen 9.00 uur 

en 12.00 uur op havenkantoor of bij de penningmeester per e-mail)  
4 Verslag kascommissie. 
5 Vaststelling van het jaarverslag 2018. 
6 Benoeming nieuwe leden kascommissie.  
 
7 Reglementair aftredende bestuursleden:                                     

Secretaris Aart de valk, herkiesbaar,                                        
Voorzitter jeugd, Ronald van Egeraat, niet herkiesbaar.                   
Leden die deze functies ambiëren kunnen zich melden bij de secretaris 

 
8 Verandering van het Jachthavenreglement  

Artikel 6, 2q. voorstel om zelfwerkzaamheid af te kopen. De inhoud is vanaf      
8 april af te halen bij de havenmeester of digitaal op de website.     .  
 

9 Pauze 
 

10 Bestuur mededelingen  
 
11 Beëindiging funktie voorzitter   
12 Rondvraag. 
13 Sluiting 
 
 
Hopende u allen te mogen begroeten;  
Namens het Bestuur, 
 
Bram Aertssen,  
Voorzitter        
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BTW - Van de penningmeester 

Zoals bekend heeft het Europese Hof van Justitie in een arrest Nederland 

opgelegd om vanaf 1 januari 2017 de diensten, die worden verleend aan 

motorboten met BTW te belasten.  Zeilboten vallen onder de categorie “sport” 

en zijn hiervan vrijgesteld. 

Het bestuur van onze vereniging heeft in 2017 het verzoek bij de 

belastingdienst neergelegd om op grond van de “BTW-vrijstellingen voor 

fondswervende diensten tot € 50.000,-“ ontheffing van de BTW plicht te 

verkrijgen. Recentelijk hebben we bezoek gehad van de Inspecteur der 

Indirecte Belastingen en een belastingambtenaar, die onze boekhouding 

hebben ingezien en de feitelijke situatie op onze jachthaven en de locatie ALW 

in ogenschouw wilden nemen. 

Wij hebben een goed gesprek gehad met beide heren en zij hebben na afloop 

van onze bijeenkomst besloten om op grond van de financiële gegevens onze 

vereniging vrij te stellen van de BTW-afdracht voor de jaren 2017 en 2018. 

Wel zullen we in de nabije toekomst voor alle dienstverleningen aan 

motorbootbezitters op de factuur (pro forma) de btw-heffing moeten tonen. 

Concreet betekent dit dat we de facturen moeten aanpassen voor 

motorbootbezitters. Tot nog toe hebben we alleen de btw vermeld op de 

facturen voor de zomer- en winterligplaatsen van motorboten, maar dit moet nu 

ook voor hijsbewegingen, passanten, bokkenverhuur enz. gebeuren, indien dit 

motorboten betreft. Ook bij de verkoop van brandstof moet  btw worden 

vermeld. 

Deze aanpassingen zijn louter administratief; De tarieven zoals afgesproken 

tijdens de najaarsvergadering blijven gewoon gelden en blijven hetzelfde voor 

zeilboten en motorboten. Het bestuur van WV De Schelde heeft immers in 

2017 besloten om geen onderscheid te maken in de tarieven van motorboten 

en zeilboten. Alle tarieven blijven dus gelijk voor motorboten en zeilboten (incl. 

het passantentarief).  

De aanpassingen op de facturen zijn uitsluitend bedoeld om ook in 2019 en de 

toekomstige jaren aanspraak te maken op de BTW-vrijstelling en dit meer 

inzichtelijk te maken voor de belastingdienst. Op de voorjaarsvergadering zullen 

we dit punt verder toelichten. 

Hans Nijssen (pm) 
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Kannonnen sluitstuk herstel Fort de Waterschans in Bergen op 

Zoom 

BERGEN OP ZOOM - Na de informatiepanelen, is Fort De Waterschans in 

Bergen op Zoom nu ook uitgerust met twee kanonnen. Ze vormen de kers op 

de taart van de herstelwerkzaamheden van het uit 1584 gebouwde 

verdedigingswerk aan de Kop van 't Hoofd. 

 

Met het geschut gericht op het havenkanaal is De Waterschans nu echt klaar. 

De gietijzeren kanonnen uit 1823 zijn gemaakt in een ijzerfabriek in Herstal, op 

steenworp afstand van het Belgische Luik, vertelt Erik Goossen voorzitter van 

Werkgroep De Waterschans. In die stad hebben ze ooit dienst gedaan op de 

Citadel van Luik. ,,Een Bergs bedrijf heeft ze ons geschonken.” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nieuwe laklaag 

Straalbedrijf Buijs uit Hoogerheide heeft de kanonnen gerestaureerd. Ze zijn 

gestraald en voorzien van een nieuwe zwarte laklaag. Het resultaat is 

verbluffend. Het bijna tweehonderd jaar oude geschut lijkt als nieuw. Als 

voorzitter van de Stichting Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie had 

oud-burgemeester van Bergen op Zoom Ans van den Berg de eer ze te 

onthullen.  
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Voor het plaatsen van de kanonnen op de zuidoosthoek van het fort is een 

speciale kraan ingehuurd. Maar liefst 3.000 kilo per stuk wegen ze. Hoewel ze 

het sluitstuk vormen van de restauratie, lijkt de terre, de binnenplaats van het 

fort, nog op een omgeploegd bouwterrein. ,,Wat je nu ziet is het gevolg van de 

aanleg van een drainagesysteem", legt Goossen uit.  

Binnenkort ligt hier een schitterend evenemententerrein. 

 

Erik Goossen, werkgroep De Waterschans  

Muziekfestivals 

 

Dat is nodig omdat het terrein bij hevige regenval niet goed afwaterde. Dat 

probleem moet nu zijn verholpen. Wat rest is het inzaaien van het gras. 

,,Binnenkort ligt hier een schitterend evenemententerrein", aldus Goossen.  

Welke evenementen dit jaar op de Waterschans plaatsvinden is nog even 

onduidelijk, zegt Kees de Korte van de gemeente Bergen op Zoom. ,,Er is een 

plan in de maak waarbij we per terrein kijken welke evenementen geschikt zijn. 

Op Fort de Roovere zijn muziekfestivals niet geschikt vanwege omwonenden. 

De Waterschans leent zich daar prima voor.” 

Bron; BN de Stem 

 

==== 

Ereleden en leden van verdiensten  

 

Jan Suijkerbuijk      Erelid 

Maarten Velthoen   Erelid 

Nia Suijkerbuijk      Lid van verdienste 

Piet Suijkerbuijk      Lid van verdienste 

Peter vd Water        Lid van verdienste 
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Blauwe golf op het kanaal door Walcheren voor 2019 

 

Door een slimme aanpassing blijven er op vaste tijden 16 doorvaarten over het 

Kanaal mogelijk. Acht doorvaarten in de richting van Vlissingen naar 

Middelburg/Veere en acht doorvaarten van Middelburg/Veere naar Vlissingen.  

 

Om zowel de beroepsvaart als de recreatievaart goed te blijven bedienen wordt 

(beter dan in het bedienschema 2018) rekening gehouden met het verschil in 

snelheid en de maximale snelheid van schepen die gevaren kan worden op het 

langste stuk tussen de Schroebrug bij Middelburg en de Draaibrug Souburg.  

 

Dit houdt wel in dat de Blauwe golf in zijn totaliteit iets langer wordt: 1 uur en 18 

minuten richting Middelburg (dit was 55 minuten) en 1 uur en 12 minuten 

richting Vlissingen (dit was 1 uur en 5 minuten). De snelle schepen (inclusief de 

beroepsvaart) gaan er dus iets langer over doen met als voordeel dat ook de 

langzame recreatieschepen mee kunnen met de Blauwe golf. 
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De Blauwe golf zal overigens in 2019 eindigen op het moment dat de renovatie 

werkzaamheden aan de Stationsbrug in Middelburg starten. Het aantal 

dagelijkse openingen zal dan worden teruggebracht en afgestemd met de  

separate, en zeer beperkte , bediening van de noodbrug. De werkzaamheden 

aan de Stationsbrug zijn voorlopig gepland voor de periode van medio oktober 

2019 tot en met medio april 2020.   

 

Hierover moeten nog aanvullende afspraken gemaakt worden met de 

projectorganisatie renovatie Stationsbrug. 
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ijgaand een foto van de Kop van het Hoofd, met Willem Vergroesen (van de 

Watermolen) en Philip Buijs, havenmeester. - Info:Jan Weyts 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

. 

      

  

2019 
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HOE LANG IS BENZINE HOUDBAAR? 
Kans op vergomming door oxidatie van petroleum bestanddelen 
 
AMSTERDAM-  Een belangrijke factor in het voorkomen van een motorstoring, 
is je brandstof. Nu is er al veel geschreven over de houdbaarheid van diesel, en 
de z.g. diesel-bacterie, die voor veel problemen kan zorgen in je tank. Nu gaan 
er verhalen over de houdbaarheid van gewone benzine, die ook vaak gebruikt 
wordt op schepen, meest bij buitenboordmotoren. 
 
In de huidige gangbare producten wordt tegenwoordig zo’n 5% ethanol 
toegevoegd. In de toekomst gaat dit zelfs naar 10%. Door de aanwezigheid van 
dit ethanol zou er vergomming kunnen optreden die voor problemen zorgt in de 
carburateur. Toch zit het zo niet helemaal in elkaar.  
 
We belden met Shell Nederland en kregen de volgende uitleg: ‘De vergomming 
die op kan treden komt niet door ethanol, maar door de oxidatie van petroleum 
bestanddelen, die vroeger altijd al in de benzine zaten. Oxidatie van ethanol 
leidt tot azijn, maar daar zijn omstandigheden voor nodig die nooit in een tank 
aan boord kunnen ontstaan.’ 
 

 
 
Foto; Bram Aertssen 
 
 



29 
 

Oxidatie  
 
Dus, enkel de oxidatie van petroleum bestanddelen zou kunnen leiden tot 
vergomming die weer leidt tot problemen in de carburator. De snelheid 
waarmee dit kan gebeuren hangt erg af van de temperatuur. Bij elke stijging 
van de temperatuur met 10 graden, verdubbelt de reactie. Toch kun je ervan 
uitgaan dat deze vergomming, zelfs in de zomermaanden, niet binnen 6 
maanden gebeurt. Zo kun je benzine in de tank in de winterstalling gewoon erin 
laten en hoef je niet bang te zijn voor vergomming. 
 
Condens 
Zijn er dan helemaal geen problemen? Jawel, het probleem van condens in de 
tank. Deze kan zorgen voor problemen met je ontsteking. De oorzaak van 
condensvorming staat los van de benzine, deze komt door factoren van 
buitenaf. Maar let op: Door condensvorming zullen bestanddelen van ethanol 
eerder condenseren. Dus, door de aanwezige ethanol zal het proces van 
condenseren, wat los staat van de benzine, eerder tot problemen leiden. De 
oplossing hiervoor is om de tank helemaal vol te tanken als je lang van boord 
bent en er omstandigheden zijn waar condensvorming zou kunnen ontstaan. 
 
Conclusie: 
Houd voor jezelf een houdbaarheid aan van 6 maanden voor benzine aan 
boord. Als je tijdens de wintermaanden zorgt dat je tank vol is, is de 
houdbaarheid langer. Zorg ervoor dat je tank vol is als je langer afwezig bent. 
Ook zal een goede ventilatie van je brandstofruimte (waar je tank staat) 
condensvorming in je tank verminderen. Meer over het voorkomen van 
motorstoring lees je in het artikel ‘Tank, check en denk’ en van Varen Doe je 
Samen.  
 
Bron artikel: Varen Doe je Samen  
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Activiteitenkalender 2018/2019  W.V. “De Schelde”  

 

Zondag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie. 

Vrijdag 29 maart: Inspiratieavond met Dimitri 
Simons 

Zondag 14 april: Havendag 

Donderdag 18 april: Voorjaars ALV 

Donderdag 2 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 9 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 16 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 23 mei: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag, Zondag 25-26 mei: Openingstocht 
Wolphaartsdijk 

Donderdag 6 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 13 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 20 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 27 juni: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag, Zondag 21-22 september: Sluitingstocht Goes 

Vrijdag, Zaterdag 18-19 oktober: Waailappenrace 

Vrijdag 1 november: Mosselavond 

Zondag 10 november: Vrijwillersavond 

Vrijdag 22 november: Najaars ALV 
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