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WATERSPORTVERENIGING “DE SCHELDE”.  
OPGERICHT 20 DECEMBER 1934. 

 
Correspondentie:    WV De Schelde 
 
 
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" 
  Calandweg 11 

4612PG Bergen op Zoom.  
            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 
 
Vacant       
Voorzitter 
technische commissie          
           E-mail:   tc@wvdeschelde.nl 
 
R. de Waal (Ruud)    
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 nieuwe jaar is na anderhalve maand 
al niet zo nieuw meer maar doordat de 
nieuwjaarsborrel, net als al onze andere 
activiteiten niet is kunnen doorgaan, 
wens ik U hierbij alsnog het allerbeste 
voor de rest van dit jaar en ook voor al de jaren hierna natuurlijk.  Met de komst 
van een vaccinatie in het zicht ben ik dit jaar vol goede moed ingegaan en 
ondanks de vele beperkingen valt het best te doen. 

Echter deze weken is het wel even slikken.  Ik ben nu dit stukje voor de 
clubkrant aan het schrijven terwijl er eigenlijk de laatste hand gelegd zou 
moeten worden aan de creatie welke dinsdag de optocht in had gemoeten en 
de dweilact voor maandagavond zou in normale tijden nog verder afgewerkt 
moeten worden.   

Helaas, dit is allemaal niet van toepassing dit jaar en dus ook geen revue, 
intocht, dweilbandfestival of sluiting van onze mooie Vastenavond.  Dat is een 
zware dobber voor een Bergse dweil en/of muzikant. De enige die hier geen 
probleem mee heeft is de kraai die voor het eerst sinds de watersnood weer 
een zomer meemaakt omdat hij niet afgeschoten wordt. 

Het is helaas nu eenmaal zo maar we laten de moed niet zakken en kijken 
optimistisch uit naar een nieuw vaarseizoen in de hoop dat de zon en de 
gezondheidsraad ons goed gezind zullen zijn en dat we onbegrensd kunnen 
genieten van de watersport.  Ook dit jaar zijn er weer de nodige activiteiten 
gepland en 

hopelijk zullen die wel doorgang kunnen vinden.  De algemene 
ledenvergadering zal mogelijk niet op de aangegeven datum door kunnen gaan 
en dat terwijl zelfs de najaarsvergadering nog gehouden moet worden.  Het is 
wel niet volgens de regels maar misschien is het een idee om beide 
vergaderingen te combineren zodat we straks niet twee bijeenkomsten kort 
achter elkaar hoeven te houden. 



6 
 

Mochten daar bezwaren tegen zijn dan hoor ik dat graag van U.  Zodra de 
definitieve datum van de eerstvolgende vergadering bekend is zal U minimaal 
dertig dagen voorafgaand uitgenodigd worden. 

Verder kijken we na een ruime week van flinke kou weer uit naar het 
voorjaarszonnetje en de stijgende temperatuur waardoor de sneeuw en het ijs 
weer zal verdwijnen.   Na sneeuwpret en schaatsplezier ook weer fijn, al is het 
wel oppassen geblazen want zoals een goede schipper bij storm altijd even 
gaat controleren of zijn schip wel goed vast ligt is het nu van belang dat hij 
controleert of er door de vorst geen beschadigingen zijn opgetreden aan 
doorlaten of leidingwerk waardoor er met de dooi lekkages optreden.  Zeker 
voor een schip dat in het water ligt kan dit rampzalige gevolgen hebben.  Maar 
dat hoef ik U vast niet uit te leggen. 

Na de stilte op de haven gedurende de afgelopen maanden zal het daar 
binnenkort weer bruisen van de activiteiten en hoop ik U daar allen weer te 
zien. 

 

Aart de Valk 

Voorzitter.  
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IN MEMORIAM 

Vorige maand ontvingen wij het droevige bericht dat op woensdag 20 januari j.l. 
Adrie Castel op de leeftijd van 89 jaar is overleden.  
Begin december gaf Adrie ons te kennen dat hij in verband met zijn gezondheid 
ging verhuizen naar het ABG, waar zijn vrouw Ida ook verblijft en dat hij om 
dezelfde reden zijn lidmaatschap van de vereniging opzegt. Adrie was 45 jaar 
lang een enthousiast lid van WV de Schelde en liet zelden verstek gaan bij 
vergaderingen en clubtochten. 
Als er iets was te vieren dan was hij ook van de partij en zijn schip “Alikruik” en 
later de “Zijpe” was dan gepavoiseerd.    
 
Ida was net als Adrie ook 45 jaar lid, hoewel zij niet zo’n zeilster was droeg ook 
zij de vereniging een warm hart toe en heeft tijdens een jubileumfeest van de 
vereniging voor onze leden opera- en operetteliederen ten  
gehore gebracht. 
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Adrie was altijd goed gemutst, positief en een fijne vriend waar altijd een beroep  
op kon worden gedaan.  
 
Hij genoot van zijn boot en van de activiteiten binnen onze club. Tot enkele 
jaren terug ging hij alleen of met een vriend nog regelmatig zeilen en ook 
daarna was hij regelmatig aan de haven te vinden. We zullen hem missen. 
 
Vanwege de beperkingen heeft de familie in besloten kleine kring afscheid van 
Adrie  moeten nemen, maar gelukkig heeft hij de laatste maanden aandacht en 
steun gehad  van veel van zijn watersport-vrienden, wat hem heel goed heeft 
gedaan. 
 
Wij condoleren zijn familie en vrienden met het verlies van deze onvergetelijke  
persoonlijkheid en wensen hen veel kracht toe. 
 
Aart de Valk 
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Notice of Race 30Mijls Oosterschelde 
 
 
In 2021 varen we in ieder 
geval een wedstrijd!  
 
Op initiatief van ons lid 
Gert-Jan Oelp is een 
30Mijls baan op de 
Oosterschelde toegevoegd 
aan het bestaande 30Mijls 
initiatief.  
 
Boten vanaf de Grevelingen, Westzijde Oosterschelde, het Veerse Meer en alle 
havens op de Oosterschelde vinden makkelijk een start en finish plek. 
  
Baan 
Een rondje van 30 mijl op de Oosterschelde., start en finish mogelijkheden op 5 
verschillende plaatsen, vaar 'm linksom of rechtsom, wat jou het beste lijkt. 
 
Waar 
De baan ligt op het Oostelijk deel van de Oosterschelde. Start en Finish bij de 
boeien KT 27-KR 2; Keeten A; O2; O13 en AW3. 
 
Wanneer 
Het hele jaar door, wanneer je maar wilt en wanneer voor jouw boot en 
bemanning de condities ideaal zijn. 
 
Klassen 
Full crew, Dual handed of Solo. Vaar 'm met vrienden, familie of gebruik 'm met 
je team als trainingsrondje. 
 
Resultaten 
Je vaart het rondje zo snel als je kunt en zo vaak als je wilt. Je prestatie wordt 
gescoord onder de SW handicap. Heeft je boot een ORC meetbrief, dan geldt 
de ORC Coastal Time on Time. 
 
Inschrijving 
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Inschrijven doe je op 30mijls.com. Daar vind je tevens verdere informatie en 
voorwaarden. Inschrijving is gratis  
 
Prijzen 
Een eeuwige roem in de Zeeuwse Delta. 
  
Aansprakelijkheid 
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie van de 30Mijls kan 
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade of wat dan 
ook. 
 
Organisatie 
De 30 Mijls Oosterschelde is onderdeel van de 75/30Mijls www.30mijls.com  
 
N.B. met in acht name van de huidige Covid-19 voorschriften is deze baan 
momenteel alleen mogelijk voor Solo en Dual Handed Teams. Controleer, 
voordat je start, te allen tijde de actuele voorschriften. 
 

  

http://www.30mijls.com/
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Rijkswaterstaat plaatst duurzame internationale boeien op de 
Westerschelde  

 

Goede vaarwegmarkering is van groot belang om schepen op de juiste koers te 
houden. Omdat de stalen boeien op de Westerschelde aan het einde van de 
levensduur zijn, vervangt Rijkswaterstaat deze voor een kunststof variant. De 
kunststof boeien zijn makkelijker in onderhoud, goedkoper én duurzamer.  
Hoe het vervangen in zijn werk gaat? Adviseur vaarwegmarkeringen Laura 
Snoep vertelt erover op de website van Rijkswaterstaat. Lees het interview 
hieronder: 
 
Enorme logistieke operatie 
“Het vervangen van de boeien is een enorme logistieke operatie”, aldus Snoep. 
“Voordat de collega’s van de Rijksrederij met hun vaartuig uitvaren om de 
objecten te verwisselen, is er al veel werk gedaan om dit georganiseerd te 
krijgen. Eenmaal uitgevaren worden de oude stalen boeien door de Rijksrederij 
uit het water gehaald en wordt de steen aan de nieuwe boei geknoopt. De 
stalen boei wordt vervolgens schoongespoten en naar Vlissingen 
getransporteerd. De Rijksrederij probeert het vervangen zoveel mogelijk te 
combineren met reguliere onderhoudsrondes. Dat is efficiënter en duurzamer.” 
 
Samenwerking 
Snoep vervolgt: “De Westerschelde is Nederlands grondgebied en dé 
toegangspoort voor scheepvaartverkeer naar de haven van Antwerpen. Ook 
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Vlaanderen wil natuurlijk dat het scheepvaartverkeer op de Westerschelde goed 
verloopt en draagt bij in de kosten voor de boeien. Er liggen dus zowel Vlaamse 
als Nederlandse boeien in de Westerschelde. We werken nauw met de 
Vlamingen samen in het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer en zijn 
overeengekomen om de ‘Vlaamse’ stalen boeien ook om te wisselen voor 
kunststof exemplaren. Het gaat om ruim 90 exemplaren waarvoor een soort 
leasecontract is afgesloten: Vlaanderen betaalt voor de huur en onderhoud, 
Rijkswaterstaat zorgt indien nodig voor vervanging.” 
 
Duurzamer 
Op zo goed als alle andere vaarwegen in Nederland zijn de stalen boeien 
inmiddels vervangen voor een kunststof variant. Waarom we ze omwisselen? 
“Ze zijn makkelijker in het onderhoud, goedkoper én duurzamer. In tegenstelling 
tot de stalen exemplaren hoeven kunststof boeien bijvoorbeeld niet regelmatig 
gereinigd of opnieuw geverfd te worden. Een ander groot voordeel is dat de 
nieuwe boeien niet meer naar wal hoeven voor een onderhoudsbeurt.” 
 
Regulier onderhoud op het schip 
“Er moet natuurlijk nog steeds regulier onderhoud gedaan worden”, vertelt 
Snoep. “Maar dat kan op het schip. De kunststof boei hoeft daarvoor dus niet 
meer naar de wal. Als een stalen boei schade oploopt, dan moet de gehele boei 
vervangen worden. Omdat de nieuwe kunststof boei uit compartimenten 
bestaat, hoeft vaak slechts een deel te worden vervangen. Ook dat is een 
pluspunt. Ten slotte wil het oog ook wat: als er enkel nog kunststof boeien in de 
Westerschelde liggen, ziet het er allemaal net iets netter uit.” 
 
Ruim 90 boeien 
In totaal worden ruim 90 boeien in de Westerschelde vervangen, bij bijna een 
derde is dat inmiddels gebeurd. Als alles volgens planning verloopt, wordt de 
rest in de loop van dit jaar omgewisseld. “Het is een flinke klus”, zegt Snoep. 
“Maar erg mooi om op deze manier bij te kunnen dragen aan vlotte en veilige 
scheepvaart op de Westerschelde!”  
Ga je varen op de Westerschelde? Bereid je dan goed voor, bijvoorbeeld met 
Knooppunt 2.8. 
 
Goede, veilige vaart!  
 
Bron en foto: Rijkswaterstaat 
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Zeilclub aan lagerwal komt weer langzaam uit de winterslaap! 

Terwijl het buiten nog flink vriest en de schaatsen uit het vet kunnen zijn wij achter 
de schermen alweer bezig om in April 2021 weer te kunnen starten met een 
nieuwe zeilseizoen.  
 
De belangrijkste vraag blijft nog wel even kunnen we en mogen we alles weer of 
zijn we nog aan regels gebonden rondom de covid. 
 
In 2020 hebben we belangrijke zaken doorgevoerd. Zo is het clubhuis aan 
gepakt, zijn er nieuwe steigers gekomen en is het terrein verder aangepast voor 
het sailability zeilen. En de instructeurs allen verder opgeleid binnen het CWO 
traject om ze de jeugd van ALW nog beter te kunnen voorzien in hun zeillessen. 
En hebben we naam veranderd in zeilclub ALW. Omdat we juist merkte dat we 
steeds breder werden dan alleen onze jeugd. Inmiddels kun je vanaf je 7de tot en 
met je………zeilen en varen bij ALW.  
Maar in 2021 gaan we door want we merken een mooi groei bij zeilclub ALW. Er 
komen steeds meer boten op het water en op het boetenveld. Er is een duidelijke 
instroom van jeugdige zeilers. En de skarlclub breid ook nog steeds verder uit.  
 
Wat staat er op de planning voor 2021 als investeringen: 

- We willen een start gaan maken met de aanleg van een nieuwe steiger en 
extra ligplaatsen 
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- Er zal een tweede pad gaan komen van brede betontegels over het terrein 
- Herinrichting terras 
- Digitalisering CWO samen met de instructeurs 

 
Clubhuis: 
Maar ook hopen we dat de bar/clubhuis weer open mogen in April zodat we 
echt is een volledig seizoen kunnen draaien met het clubhuis en de 
aanpassingen die we daar gedaan hebben. We zullen dan vaker open zijn plus 
we willen een vaste avond in de week gaan invullen om lekker in de avond te 
kunnen varen en af te sluiten in het clubhuis.  
 
De bar in het clubhuis zullen ook 
komend seizoen beheerd gaan 
worden door Karel en Taapke. 
Maar ook voor de jeugd hopen we 
weer ons bekende ALW weekend 
te mogen organiseren en niet te 
vergeten de zeilweek in de 
zomervakantie! En hopelijk ook 
weer is een echt clubkampioen-
schap. 
 
De gehele agenda van ALW 2021:  
18 April - Opstapdag Zeilen samen met de jachthaven! 

29 Mei Zwembadles 16.00h - 18.00h 

5 Juni t/m 10 Juli Zeillessen iedere zaterdag 

17 & 18 juli Hogerwalweekend 

4 juli Inhaalles  

11 Juli CWO toets zeilen theorie en praktijk  

26 t/m 31 Juli Zeilweek 

11 Sep t/m 16 Okt Zeillessen  

4 Oktober Inhaalles  

17 Okt CWO toets zeilen theorie en praktijk  

6 oktober Trainingsmiddag deltacombi 

10 Oktober - Deltacombi Zeilwedstrijd Bergen op Zoom 
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Maar er zullen zeker nog extra activiteiten worden toegevoegd! Zoals de 
zondagen betreffende het sailability zeilen. In 2020 hebben we hier een zeer 
mooie start mee kunnen maken. Dit ook door een mooie groep van vrijwilligers 
en een groep van vaste zeilers. We willen dit in de regio nog verder gaan 
promoten en hopen zo nog meer dagen te kunnen invullen. 

Instructeurs ALW: 

Inmiddels werken we alweer een paar met een mooie groep van instructeurs bij 
ALW. Die allen CWO gekwalificeerd zijn. Maar ook hier gaan we kijken hoe we 
nieuwe instructeurs mee kunnen gaan opleiden om zo ook de komende jaren 
het jeugdzeilen bij ALW aan de laatste eisen te kunnen laten voldoen. We zijn 
een erkende CWO zeilschool en daar zijn we trots op!  

Het team voor 2021 zal weer bestaan uit: Natasja (algehele coördinatie), 
Rembrandt, Carlo, Luka, Mats, Jens en Julian is vanaf Julian weer van de partij 
nadat het terug is van zijn laatste stage van de zeevaart school.  

Zeilessen: 

De inschrijvingen voor de zeillessen zijn inmiddels mogelijk via de 
www.http://aanlagerwaljeugdzeilen.nl/ 

Deltacombi: 

In 2020 konden wij helaas geen delta combi organiseren. Maar in 2021 staat 
deze weer op de agenda. En zijn wij nu ook weer het slotweekend van de Delta 
combi. En dat pakken wij weer met twee handen aan en wij zullen dan weer in 
style afsluiten. Met mooie wedstrijden en gastvrijheid vanaf de kant.  

Vrijwilligers: 

ALW is een club die draait op vrijwilligers en leden die hun schouders er 
onderzetten. En dat maakt ALW zo mooi! Want samen maken we iets moois 
van ALW. En zo kunnen we met zijn allen genieten van ons mooie en ALW en 
de unieke locatie. 

Op naar een mooi nieuw seizoen! Samen maken we  en beleven we ALW 

Met vriendelijke groet, 

Joris Völker 

Voorzitter zeilclub ALW. 

http://www.http/aanlagerwaljeugdzeilen.nl/
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Brug Burgermeester Petersluis op afstand bediend? 

 

Het watersportverbond is bezig om de brug van de Burgermeestersluis op 
afstand te bedienen. Deze brug wordt voor bijna 4.5 miljoen euro vernieuwd. 
Afgelopen week is de brug gedemonteerd  en afgevoerd. De brug is van 1965 
en was totaal versleten. Ook de electra wordt vervangen en met deze kennes 
heeft het Watersportverbond contact opgenomen met Wethouder Jeroen de 
Jonge om de mogelijkheden te bekijken om deze brug uit Zeelend laten te 
bedienen. Bijna alle bruggen en sluizen worden worden in deze provincie op 
afstand bediend en dit tot volle tevredenheid. De aanloopkosten voor op afstand 
bedienen zijn best fors maar op lange termijn vedient dit zich terug. Je kunt het 
personeel dat deze brug bedienen een andere funktie geven en de brug kan 24 
uur en 7 dagen per week bediend worden. Alleen kan het armlastige Bergen 
deze kosten op hoesten, het bedrijfsleven is enthousast en ziet vollop kansen, 
maar ook onze vereniging zou baat hebben met een 24 uurs brug bediening, wij 
houden u op de hoogte als er meer nieuws is, 

 

Bram Aertssen, 

Regio vertegenwoordiger Deltawateren  
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Van de penningmeesters,                                          

 
Begroting 2021 en tarieven 2021 
Op 11 december 2020 hebben wij 
voor u de conceptbegrotingen 2021 
(incl. toelichting),  het voorstel voor 
de tarieven 2021 en het voorstel van 
de havencommissie op het besloten 
deel van onze website gezet . Op het havenkantoor lag de papieren versie van 
deze voorstellen gereed voor de echte liefhebbers.  Wij hebben u toen 
gevraagd om akkoord te gaan met deze voorstellen, omdat het in november 
onmogelijk was een fysieke Algemene Leden Vergadering te houden. In het 
begeleidend  schrijven van de voorzitter stond vermeld dat als er meer dan 5 
leden voor 20 december 2020 bezwaar bij de voorzitter hadden gemaakt, we 
onze voorstellen bij onze leden in stemming zouden brengen. 
Omdat we louter instemmende reacties hebben ontvangen zijn de stukken 
thans definitief geworden, waarvoor dank en heeft u ons gemandateerd om de 
begrote uitgaven en ontvangsten in 2021 te realiseren. De belangrijkste 
wijziging in de begroting 2021 is de ophoging van de personele kosten, zodat 
we hopelijk in staat zijn om komend seizoen te gaan werken met een extra 
havenmeester. 
 
Contributie 
In januari zijn de contributienota’s verzonden en velen hebben de contributie al 
voldaan. Wel krijgen we elk jaar bericht van onze bank dat bij een aantal leden 
hun bankrekeningnummer is gewijzigd, waardoor de automatische incasso niet 
kan worden uitgevoerd. Ook komt het voor dat het emailadres of 
telefoonnummer niet meer juist is of een lid is verhuisd en het nieuwe adres bij 
ons onbekend is. Wij verzoeken u dringend om dergelijke wijzigingen  aan onze 
secretaris door te geven, zodat onze administratie actueel blijft. Mocht u de 
contributie nog niet hebben betaald, neem dan z.s.m. actie en voorkom 
(onnodige) extra administratiekosten. 
 
Gemeentelijke tarieven 
Het is algemeen bekend dat de gemeente Bergen op Zoom al enkele jaren een 
begrotingstekort heeft en zij onlangs maatregelen hebben afgekondigd om het 
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financiële gat te dichten. Helaas wordt ook onze vereniging daar de dupe van. 
We voorzien een forse verhoging van de OZB en ook is bekend geworden dat 
het tarief van de watertoeristenbelasting wordt opgehoogd van € 1,53 naar € 
1,94. Dit betekent extra kosten voor onze gasten en ook een forse verhoging 
van het forfait watertoerismebelasting voor onze leden, die in de zomer een 
vaste ligplaats in onze jachthaven hebben en woonachtig zijn buiten de 
gemeente Bergen op Zoom.  
 
Plan aanpassing helling 
In de liquiditeitsbegroting 2021 is een bedrag van € 16.000 opgenomen voor de 
aanpassing/ renovatie van de helling.  Ook in de begroting 2020 was reeds een 
bedrag opgenomen, maar door omstandigheden is dit plan vorig jaar niet 
uitgevoerd. Hoewel we verschillende offertes hebben aangevraagd, is onlangs 
bekend geworden dat het budget van € 16.000,- helaas onvoldoende is om het 
plan door een aannemer te laten uitvoeren.  Het bestuur is voornemens om de 
ALV toestemming te vragen om dit budget op te hogen, zodat de begroting 
2021 hiervoor kan worden aangepast. Tijdens deze ALV zal het plan opnieuw 
inhoudelijk worden toegelicht en als onze leden hiermee akkoord gaan, kan het 
plan dit najaar worden gerealiseerd. 
 
Versterking van de financiële commissie 
Omdat Annemiek te kennen heeft gegeven om dit jaar haar bestuurlijke bijdrage 
te willen beëindigen, moeten we op zoek naar een tweede penningmeester. 
Annemiek heeft jarenlang op een zeer accurate wijze de financiën van onze 
vereniging in goede banen geleid en zij is van onschatbare waarde voor onze 
vereniging geweest. We zullen haar dan ook in het bestuur node missen. 
 
Miep Krijgsman is al eerder bereid gevonden om de penningmeester te 
ondersteunen en zitting te nemen in de financiële commissie, maar zij ambieert 
helaas geen bestuursfunctie. Het zou fijn zijn dat iemand met een 
boekhoudkundige achtergrond bereid is om de bestuur vacature van 2e 
penningmeester straks in te vullen, zodat we op volle sterkte de financiën van 
onze vereniging verantwoord en doelmatig kunnen beheren. Wij bieden u een 
enthousiast team en uitstekende werkomstandigheden. 
 
Namens de penningmeesters, 
met vriendelijke groet, Hans Nijssen 
  



20 
 

  



21 
 

Indeling haven nieuw zomerseizoen 

Inmiddels is de indeling van de haven voor het nieuwe zomerseizoen afgerond 
en zijn alle ligplaatsen bezet. In 2020 hebben 48 leden hun lidmaatschap 
opgezegd en hebben we 56 nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze 
vereniging.  

Totaal staan er nu nog 43 leden op de wachtlijst. Bijna de helft hiervan heeft 
een ligplaats elders. Hopelijk kunnen we de komende maanden weer nieuwe 
leden verwelkomen zodat de wachtlijst weer verder kan aansterken. Dat is hard 
nodig voor de continuïteit van de vereniging. 

Onderhoud hijsmast 

Het onderhoud aan de hijsmast is onder leiding van Chris Snoeijers weer 
gestart. Het mooie winterse weer zorgt er wel voor dat we even niet verder 
kunnen. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere aanpak. In de 
voorgaande jaren demonteerde we diverse vitale onderdelen, die dan bij de 
firma Liftal werden gekeurd.  

Dit jaar wordt het onderhoud uitgevoerd door de firma Hijsko. Het grote 
voordeel is dat de firma Hijsko de hele hijsinstallatie ter plaatse beoordeeld en 
keurt. Naast het hijs en draaigedeelte van de hijsmast, wordt ook de 
hoofdaandrijving en elektrische installatie in het onderhoud en keuring 
meegenomen.  

Zelfwerkzaamheid 

Het coronavirus heeft ons nog altijd in de greep. Een van de consequenties is 
dat de zelfwerkzaamheid nog steeds niet kan worden uitgevoerd. We zijn 
dringend op zoek naar extra leden, die  bereid zijn om zodra het weer wat beter 
wordt, individueel wat onderhoudswerk in de vorm van zelfwerkzaamheid te 
verrichten. Aanmelden kan bij Corné de havenmeester.  

Hulp gevraagd - havenmeester 

We zijn nog altijd op zoek naar extra havenmeesters en tot nu toe zonder 
resultaat. Zoals bij de meeste bekend heeft Corné (havenmeester) 
gezondheidsproblemen waardoor zijn mobiliteit beperkt is. Daarnaast is het een 
onmogelijke opgave om alleen 7 dagen in de week als havenmeester 
beschikbaar te zijn. Ook als hij thuis is blijft de telefoon maar gaan. Als bestuur 
hebben we buitengewoon veel bewondering voor zijn inzet en loyaliteit, maar 
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voelen we ons ook ongemakkelijk dat hij nauwelijks vrije dagen kan opnemen. 
Uiteraard zijn we blij dat op die momenten er enkele leden zijn die het dan even 
overnemen.  

Om met ingang van het nieuwe zomerseizoen ook in het weekend een 
havenmeester aanwezig te hebben, is het noodzakelijk dat er naast Corne en 2 
havenmeesters bij komen. Hiervoor hebben we in de begroting voor dit jaar ook 
geld gereserveerd.  

Wie van de leden heeft interesse om samen met Corne als duo havenmeester 
te gaan samenwerken? En mocht u zelf geen interesse hebben, misschien kent 
u iemand in uw netwerk die graag deze rol ambieert. De extra havenmeester(s) 
krijgen voor hun uren een financiële vergoeding.  

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter havencommissie 
vzhavencom@wvdeschelde.nl of mobiel 06-29074978.   

  

 

=========== 

 

 

 
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 

 
 
 

mailto:vzhavencom@wvdeschelde.nl
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Dienstverlening Theodorushaven tijdens de stremming van de 
Burgemeester Peterssluis 
 
Zoals bij u bekend worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de brug van de 
Burgemeester Peterssluis te Bergen op Zoom. Hierdoor is er in de periode 1 
februari t/m medio mei 2021 (exacte einddatum volgt nog) stremming voor het 
wegverkeer en deels voor de scheepvaart.  
 
Volgens planning wordt op 1 februari a.s. gewerkt met zgn. bloktijden en zal op 
2 februari a.s. de val/brugdek verwijderd worden. Reden waarom wij u hierbij 
informeren over de wijze van bediening tijdens de stremmingsperiode en de 
afwezigheid van het val/brugdek. Tijdens deze gehele periode houden wij – in 
het kader van veiligheid – vast aan de reguliere personeelsbezetting, ofwel 
tijdens de bedientijden van de Burgemeester Peterssluis is er altijd een 
havenmeester aanwezig. Dit betekent dat de sluis gewoon gepasseerd kan 
worden op de volgende reguliere momenten (met uitzondering van de 
stremmingsdagen met bloktijden):   
  
Werkdagen van 06:00 tot 20:00  
Zaterdagen van 08:00 tot 18:00 
Zondagen tot en met 31 maart 2021 van 10:00 tot 18:00  
Zondagen tot en met 30 september 2021 van 10:00 tot 20:00  
  
*** Voor het passeren op werkdagen tussen 20:00 en 22:00 dient u nog steeds 
een aanvraag – vóór 17:00 dezelfde dag – per mail in te dienen bij 
havendienst@bergenopzoom.nl. ***  
  
Buiten deze tijden en dat het brugdek afwezig is houdt niet in dat de sluis 
gepasseerd mag worden. Dit in het kader van de veiligheid. Op de resterende 
momenten wordt dan ook – zoals anders – de sperlichten gevoerd. 
Indien de sluis bij sperlichten gepasseerd wordt zullen wij – o.a. op basis van 
camerabeelden – handhavend optreden. U dient dan rekening te houden met 
de sancties die in het feitenboek van OM vermeld staan. 
  
De uitzonderingsdagen, waarbij de scheepvaart kan passeren tijdens bloktijden, 
zijn reeds aan u gecommuniceerd. Indien deze nog wijzigen wordt u eveneens 
geïnformeerd. Als u nog andere vragen heeft over dit bericht kunt u contact 
opnemen met ondergetekende.  
 
Nanda Boer 
Havenmeester, coördinator cluster Beheer en Onderhoud 
N.Boer@bergenopzoom.nl | www.bergenopzoom.nl  
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 
      

2021 
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Activiteitenkalender 2021 W.V.  “De Schelde” 
 
18 April   Havendag / Opstapdag Aan Lager Wal 
  
30 April   Algemene ledenvergadering (onder voorbehoud) 
 
08/09 Mei   Openingstocht Colijnsplaat 
 
29 Mei   Aan Lager Wal;  Zwembadles 
 
17/18 Juli  Aan Lager Wal;  Hogerwalweekend 
 
26 - 31 Juli  Aan Lager Wal;  Zeilweek 
 
18/19 Sept.  Sluitingstocht Goes 
 
10 Okt.  Aan Lager Wal;  Delta Combi 
 
30 Okt.  Waailappen Race 
 
14 Nov.  Mosselavond 
 
21 Nov.  Vrijwilligerdag  
 
26 Nov.  Algemene ledenvergadering 
 
09 Jan. 2022 Nieuwjaarsreceptie 16.30 uur 
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