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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 

Havennr. 1536(voet/fiets)  Tel:   0164-237472 

Havennr. 1538(hijsplateau)        www.wvdeschelde.nl 

Havenmeester:     Corné Luijkx 

     E-mail:  havenmeester@wvdeschelde.nl 

 

Jeugdlocatie:     Calandweg-Geertruidadijk  

“Aan Lager Wal” “Zeilen op de Binnenschelde"   

            Tel.:   0164-237472 

 

ING:       IBAN: NL88 INGB 0001 0779 49 

           

Samenstelling van het bestuur: 

 

A. de Valk (Aart)     

Voorzitter     

                  E-mail:  voorzitter@wvdeschelde.nl 

 

M. Velthoen (Maarten)      

Vice Voorzitter / Secretaris      

      E-mail:  secretaris@wvdeschelde.nl 

 

      

J. Völker (Joris)    

Voorzitter zeil en jeugd    

   E-mail:  vzjeugd@wvdeschelde.nl 

 

  

H. Nijssen (Hans)        

Penningmeester   

   E-mail:      penningmeester@wvdeschelde.nl   
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A. Fiktorie (Annemiek)        

2e Penningmeester   

   E-mail:  penningmeesterwvdeschelde@gmail.com 

       

R. de Kok (Robin)          

Voorzitter activiteitencommissie    

  

   E-mail:  actcom@wvdeschelde.nl 

 

R. de Waal (Ruud)       

Voorzitter 

technische commissie          

           E-mail:   tc@wvdeschelde.nl 

 

R. de Kok (Robert)     

Voorzitter havencommissie     

     E-mail:  vzhavencom@wvdeschelde.nl 

  

Clubkrant 

E. Willems     

Redacteur clubblad      

   Gsm:     06-12923998 

 

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 
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VOORWOORD van de voorzitter, 

 

Beste leden, 

 

Het is nu 2 maanden geleden dat ik mijn 

vorige stukje “van de voorzitter schreef 

voor de clubkrant, al lijkt het wel of dit 

een stukje vanuit een andere wereld 

geschreven was. 

Het Coronavirus was een soort van zware griep die voornamelijk in China en 

ook in Italië heerste; heel vervelend, zeker omdat er veel mensen aan 

overleden, maar alles bij elkaar waren er minder slachtoffers dan twee jaar 

geleden met een griepepidemie in Nederland. 

 

Uiteindelijk werden ook wij ermee geconfronteerd en bleek het virus behoorlijk 

besmettelijk en het werd ook veel zichtbaarder dan bij gebruikelijke 

griepepidemieën omdat veel patiënten met longproblemen op de intensive care 

terecht kwamen die dan ook snel overbelast werden. 

 

In eerste instantie waren wij nog bezig met het organiseren van een inspiratie-

avond, cursussen, zeillessen, clubtocht en dergelijke en natuurlijk werd er ook 

tijd gestopt om de haven, Aan lager wal en de boten klaar te maken voor een 

nieuw vaarseizoen. Langzaamaan hebben we geplande activiteiten moeten 

uitstellen en afgelasten en dat gaat niet zo makkelijk, zeker op het moment je 

drastische maatregelen moet nemen waarbij er een tussenweg tussen de 

ideeën van optimisten en van voorzichtere mensen gekozen moet worden. 

Je weet dat de een vindt dat het allemaal wat overdreven is en de ander die 

vindt dat je niet ver genoeg kan gaan.  Zeker als dit alles straks hopelijk voorbij 

is dan weet iedereen hoe je had moeten reageren.  Dat klopt dan ook, want 

achteraf weet iedereen hoe het had gemoeten. 

 

De kans dat een ander je besmet is 1 op 2000, de kans dat je in het ziekenhuis 

en zelfs op de intensive care terecht komt is nog veel kleiner, laat staan dat je 

eraan overlijdt. Echter op het moment dat je te horen krijgt dat één van onze 

leden, en ook aanverwanten van onze leden zijn komen te overlijden aan dit 
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virus, weet je dat je ook met kleine risico’s grote gevaren over jezelf, maar ook 

je medemensen kan afroepen en heb je geen andere keus dan  

het zekere voor het onzekere te nemen. 

 

Dus watersportliefhebbers op het droge, het is moeilijk te verteren dat we, nu de 

temperaturen oplopen niet met onze boot de Oosterschelde af kunnen struinen, 

maar op een gegeven moment kunnen we alles achter ons laten en proberen 

we, door dubbel te genieten, alles in te halen. 

 

Tot die tijd; houdt U zich alstublieft aan de regels en adviezen, wees elkaar tot 

steun maar wel 

op afstand, en zorg dat Uw gezondheid niet in gevaar komt want daar wordt 

niemand wijzer van. 

 

Hopelijk snel tot ziens en dan bij voorkeur op het water. 

 

Aart de Valk. 
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Zeeland: verbod recreatief overnachten, sanitair dicht 

 

 

De Veiligheidsregio Zeeland heeft de noodverordening in haar provincie 
aangescherpt. Om toestroom van toeristen te voorkomen en een potentiële 
overbelasting van het zorgsysteem in Zeeland te voorkomen, zijn er een paar 
verboden ingesteld: een verbod op recreatieve overnachting, een verbod op het 
openstellen van sanitaire voorzieningen en een verbod op het opbouwen en 
gebruiken van slaap- en strandhuisjes. 

De eerste twee verboden gaan maandag 30 maart om 12.00 uur in, het laatste 
verbod is per direct van kracht. 

Slapen op een boot in de jachthaven valt in vrijwel alle gevallen ook onder 
recreatief overnachten; alleen als je woont op je boot wordt er een uitzondering 
gemaakt. De maatregel is in elk geval van kracht tot 10 mei, en kan dan door de 
voorzitter van de veiligheidsregio worden verlengd. Dagtoerisme is expliciet wel 
toegestaan, mits de landelijke maatregelen worden nageleefd. 

Sluiting van havens en/of verenigingsterreinen, wat eerst gevreesd werd, is nog 
niet aan de orde. 

https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus
https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus


8 
 

Vandaag aangescherpte noodverordening Zeeland verwacht 

Donderdag 26 maart is het Veiligheidsberaad van Veiligheidsregio Zeeland 
bijeengekomen. Er worden aanscherpingen van de noodverordening verwacht.   

Dat zal zijn, horen we in de 
namiddag. Te denken valt aan 
sluiting van havens (ook voor 
ligplaatshouders) en/of andere 
recreatieve gelegenheden. 

Havens dicht voor 
ligplaatshouders 

Een aantal verenigingshavens sluit 
de deuren. Gisteren berichtten we al 
dat WSV Abel Tasman in Delfzijl de 
jachthaven sloot. 

ook voor ligplaatshouders. Ook 
bereikte ons het bericht dat WV 
Hellevoetsluis per e-mail aan haar 
leden heeft laten weten dat de haven 
helemaal dicht gaat. 

Risico op boete wegens niet naleven maatregelen door leden 

Dat zou zijn omdat de vereniging verantwoordelijk is voor het naleven van de 
maatregelen – en op overtreding daarvan kan worden beboet. Met andere 
woorden: als de leden zich niet houden aan de anderhalve meter afstand of 
andere maatregelen en de politie controleert, dan kan wangedrag van de leden 
de vereniging veel geld kosten,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus
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Eilanden in de Grevelingen tijdelijk verboden gebied voor 

pleziervaart  

SCHARENDIJKE - Alle eilandjes in de Grevelingen zijn met onmiddellijke 

ingang tot verboden gebied verklaard. Plezierjachten mogen ook niet 

meer ‘even’ aanleggen, zegt Piet van Loon van Staatsbosbeheer. De 

maatregel volgt uit de noodverordening van de veiligheidsregio's Zeeland 

en Rotterdam-Rijnmond. 

Marcel Modde 31-03-20, 19:39 pzc 

 

Foto Bram Aertssen 

Het verblijf op de zeven eilandjes was toegestaan voor houders van een 

liggeldkaart. Daaraan was wel een maximum verbonden van drie dagen. In 

verband met de strenge maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, is 

die zogeheten driedagenregeling tijdelijk ingetrokken. Overnachten op de 

eilanden mag niet meer en zelfs een tussenstop is nu verboden. 
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Met pasen liggen de bootjes rijen dik 

,,Dat is gedaan met het oog op de gebruikelijk drukte rond pasen en 

hemelvaart", aldus boswachter Van Loon. ,,Dan liggen de bootjes daar normaal 

gesproken rijen dik naast elkaar. Wil je naar kant, dan moet je dus over elkaars 

boot lopen. In deze tijd niet echt verstandig.” Voor anker gaan in de buurt van 

één de eilandjes mag nog wel. 

De pleziervaart op zich is nog toegestaan, al is het zichtbaar minder druk dan 

gebruikelijk rond deze periode van het jaar op de Grevelingen, ervaart Van 

Loon. De passantensteigers in de havens blijven gewoon open, maar ook 

daarvoor geldt een verbod op overnachting. Alle sanitaire voorzieningen aan de 

Brouwersdam, bij de Punt, West-Repart en aan de Grevelingendam zouden 1 

april open gaan, maar blijven voorlopig ook op slot. ,,Voor de veiligheid van de 

gebruikers en ook van onze mensen die de ruimten schoon moeten maken”, 

verduidelijkt de boswachter. 

Staatsbosbeheer gaat samen met de politie en gemeentelijke handhavers 

streng toezien op naleving van de maatregel op en rond het water. 
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Track & trace aaltjes in het IJsselmeer 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Stichting RAVON  

27-MRT-2020 - Op dit moment zwemmen er 1300 jonge aaltjes (jonge paling) 

met een groen kleurmerk in het IJsselmeer. De aaltjes zijn losgelaten bij Den 

Oever als onderdeel van een grootschalig onderzoek om inzicht te krijgen in de 

trek richting de achterliggende polders en boezems langs de Noord-Hollandse 

kust. Deze kennis is belangrijk om knelpunten te signaleren en op te heffen. 

 

Vrije routes essentieel 

Aal, ook wel paling genoemd, heeft een complexe levenscyclus. Volwassen 

alen planten zich voort in de Sargassozee, zo’n 6000 kilometer hiervandaan. 

Jonge aaltjes komen na een lange reis aan bij de Europese kust en proberen 

binnenwateren te bereiken om op te groeien. Wij noemen ze glasaal als ze nog 

doorzichtig zijn en pootaal als donkerder zijn. Pootalen zijn enkele maanden tot 

enkele jaren ouder dan glasalen. Het Nederlandse watersysteem is sterk 

gereguleerd en versnipperd: er liggen veel knelpunten op de trekroutes van aal. 

Voor herstel van de soort zijn vrije routes essentieel. Waterbeheerders spannen 

zich dan ook in om belangrijke migratieknelpunten te signaleren en op te 

lossen. Binnen het onderzoek werken Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en Rijkswaterstaat samen; uitvoering gebeurt door stichting 

RAVON en verschillende beroepsvissers. 

Grootschalig onderzoek IJsselmeerkust 

Het IJsselmeer onder beheer van Rijkswaterstaat (RWS) en de aanliggende 

Noord-Hollandse polders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) zijn van oudsher een geliefd opgroeigebied voor aal. In de Afsluitdijk 

https://www.hhnk.nl/
https://www.hhnk.nl/
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worden steeds meer maatregelen genomen om jonge aal (zowel pootaal als 

glasaal) naar binnen te laten zwemmen. Zo is er in 2015 bij Den Oever een 

vispassage aangelegd en wordt er sinds dat jaar ook visvriendelijk sluisbeheer 

toegepast. In de toekomst moet ook de ‘Vismigratierivier’ voor betere passage 

van de Afsluitdijk zorgen. Nu er dankzij deze maatregelen meer jonge aal het 

IJsselmeer in kan trekken, is het ook van belang om te kijken welke gebieden 

ze vanuit daar nog meer kunnen bereiken. Daarom doen we dit jaar onderzoek 

naar de verspreiding van jonge aal over verschillende intrekpunten langs de 

Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Het onderzoek beslaat alle knooppunten 

tussen regionaal water (HHNK) en het IJsselmeer (RWS) van Den Oever tot 

aan Enkhuizen. De samenwerkende partijen willen weten hoe en hoeveel jonge 

aal zich bij de verschillende locaties aandient, of bestaande vispassages goed 

functioneren en of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Gekleurde aaltjes wijzen de weg 

Voor dit onderzoek worden jonge aaltjes (glasaal en pootaal) gevangen en met 

VIE-tags (Visible Implant Elastomer) herkenbaar gemaakt. De aaltjes krijgen 

een klein onderhuids merkje, dat onder een UV-lamp oplicht. Nadat de aaltjes 

zijn gemerkt, worden ze op vijf onderzoekslocaties weer losgelaten. Op de 

verschillende onderzoekslocaties staan glasaaldetectoren, glasaalcollectoren 

en glasaalfuiken om de gemerkte aaltjes te volgen en terug te vangen. Uit het 

aandeel gemerkte aaltjes in de terugvangst blijkt hoeveel aaltjes in totaal bij de 

intrekpunten naar de erachter gelegen polder- en boezemwateren willen 

trekken. 

Hoeveel aaltjes erin slagen om richting polder en boezem te trekken, blijkt uit de 

vangst van de gemerkte aaltjes in de fuiken achter vispassages. Op 12 en 13 

maart zijn de eerste 1300 aaltjes bij Den Oever gemerkt met een groene VIE-

tag en in het IJsselmeer vrijgelaten. We verwachten deze aaltjes binnenkort 

terug te zien op de verschillende onderzoekslocaties. We weten dan ook beter 

welk deel van aaltjes dat bij Den Oever binnenkomt naar de verschillende 

polders wil trekken. De komende weken worden in het gebied nog meer 

groepen aaltjes op verschillende locaties van een kleurmerk voorzien om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden. 
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=== 

 

Ereleden en leden van verdiensten  

Bram Aartsen Erelid   

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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De regio Deltawateren 

De regio Deltawateren bestaat uit de volgende vaargebieden: Krammer, 
Volkerak, Zoommeer, Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer, 
Westerschelde. 

In de Oosterschelde vangen mosselvissers sinds een aantal jaar mosselzaad 

via mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Dat zijn drijvende constructies van 

touwen die het mosselbroed onderwater opvangen. Regioteam Deltawateren 

spant zich in om de MZI's gelegd te krijgen op plaatsen waar weinig pleziervaart 

is. De vaart door het Kanaal door Walcheren leverde al jaren veel klachten op. 

De openingsregimes van vijf bruggen van Vlissingen tot en met Middelburg 

leidden tot lange wachttijden. Actie van het Watersportverbond en de HISWA 

leidde ertoe dat sinds 2013 driemaal per dag een 'blauwe golf' de doorvaart 

binnen een uur mogelijk maakt. Aantrekkelijk voor het watertoerisme, maar ook 

voor het landverkeer. De Blauwe Golf is inmiddels een groot succes in de regio. 

In 2018 heeft een kleine wijziging in de openingstijden plaatsgevonden om het 

zo nog beter op elkaar af te stemmen en beide doelgroepen zo min mogelijk 

hinder ondervinden. 

 

Regiovertegenwoordiger 

Henk Botterweg (Interim), e-mail: deltawateren@watersportverbond.com, 

telefoon 0111-413286. 

  

Foto Bram Aertssen 

 

mailto:deltawateren@watersportverbond.com
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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 
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ALW is even vleugellam! 

 

Beste Zeilers, ouders en Verzorgers, 

 

ALW was er klaar voor om er een prachtige start te maken! tot dat het woord 

van 2020 viel Corona. 

Helaas zijn we hierdoor nu bijna zo goed als stil gevallen. Rondom het zeilen, 

de trainingen, de lessen en de gezelligheid bij ALW. 

 

Maar dit biedt ons ook weer even wat kansen zo is het clubhuis al een deel 

opgeknapt, ligt er een schitterend stenen pad bij ALW en gaan binnen nu en 

een paar weken de nieuwe stijgers erin zodat we nog meer boten in het water 

kunnen laten liggen. 

 

voor de trainers en begeleiders bij ALW is het ook even de tijd om op te ruimen 

en plannen te maken rondom het CWO zeilen. 

 

Maar zodra het kan komen we weer terug en starten we alles op binnen de 

regels die dan weer zullen gelden. En laten we dan genieten van de momenten 

op het water en rondom ALW. maar het belangrijkste nu is blijf gezond!  

 

ALW is zeker nog tot 1 juni gesloten. Mochten we eerder opgaan dan horen 

jullie het! 

 

Namens alle vrijwilligers en trainers van ALW. 

 

Joris  

Voorzitter AL 
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‘Maak Bergsediepsluis groter, want het is veel te druk’ 

THOLEN - Files op het water bij de Bergsediepsluis. Op mooie zomerdagen 
gebeurt het regelmatig, merken de watersportverenigingen in de buurt. Daarom 
trekken aan de bel: maak de sluis groter, want het wordt veel te druk. 

Michiel Bouwman 01-03-20, 13:26  

De oplossing is simpel, zegt Bram Aertssen, oud-voorzitter van De Schelde 

in Bergen op Zoom. Maak een extra kolk aan de kant van de Oosterschelde 

met een nieuwe sluisdeur, zodat er in totaal drie deuren zijn.  

Op drukke dagen kan de middelste open blijven zodat de sluis verlengd is. 
,,Dan kunnen er veertig boten per keer inNu ligt dat aantal veel lager. Huidig 
Schelde-voorzitter Aart de Valk schat de capaciteit van de sluis op vijftien boten 
per uur. ,,Dus moet de brug ook veel vaker open. Met een grotere sluis zou die 
weliswaar langer, maar veel minder vaak open moeten. De doorstroming is dan 
veel beter.” 
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Steun van bewoners en Recron 
 
De Valk uit zijn zorgen samen met Job van Weele (namens de Thoolse 
watersportvereniging De Kogge) en John Moerland (jachthaven Waterrijk 
Oesterdam). Aertssen nam het voortouw om ze bij elkaar te brengen. ,,Want 
een nieuwe sluis is namelijk niet alleen goed voor ons, maar voor het hele 
gebied. De belangenorganisatie voor recreatieondernemers Recron en ook de 
bewoners van de Thoolse wijk Waterfront, die een boot aan de eigen steiger 
kunnen leggen, steunen ons." 

Opgeteld zijn er meer dan 750 ligplaatsen ‘achter’ de Bergsediepsluis, schat 
Aertssen. ,,Terwijl die halverwege de jaren tachtig in principe alleen voor 
Bergen op Zoom is gebouwd. Dat was toen voldoende.  

Maar De Kogge ging groeien, scheepswerf Duivendijk breidde uit, Waterfront 
werd gebouwd en recent is de jachthaven bij Waterrijk Oesterdam erbij 
gekomen." 

Drukte gaat toenemen 

Een bottleneck, noemen ze de sluis. Zeker op de piekmomenten. ,,Maar de 
drukte gaat alleen maar toenemen", zegt Moerland. ,,Tot vechtpartijen aan toe. 
Dat moet je niet willen. Als er slecht weer op komt is, wil iedereen terug richting 
thuishaven. Dan krijg je gevaarlijke situaties aan de kant van de Oosterschelde. 
Maar omdat die sluis zo klein is heb je kans op schade en irritaties." 

Bram Aertssen wil graag in gesprek met de Zeeuwse politiek. ,,Zodat we 
kenbaar kunnen maken waarmee we te maken hebben.” 
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