
1 
 
  



2 
 
  



3 
 

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 

 

Rabobank:     Rek nr 30.61.96.905 

          IBAN: NL94RABO0306196905 

          SWIFT-adres:RABONL2U 

 

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 

 

  

 

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

Waarnemend penningmeester   

   E-mail:     penningmeester@wvdeschelde.nl 

       

Vacant          

Voorzitter activiteiten      

commissie    

   E-mail:  actcom@wvdeschelde.nl 

 

Vacant       

Voorzitter 

technische commissie          

           E-mail:  tc@wvdeschelde.nl 

 

R. de Kok (Robert)     

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

1 juli 2018   

Geachte leden,                                                                                                           

U heeft enkele weken een mail 

gekregen van het bestuur met de 

inhoud dat er nogal problemen waren 

met enkele leden. Een zeer kwalijke 

zaak dat een havenmeester en 

bestuurslid het werken bijna 

onmogelijk gemaakt wordt. Dat de normvervaging in heel de maatschappij 

voorkomt is u allen bekend, maar dat dit bij onze vereniging ook de kop 

opsteekt is een heel kwalijke zaak waar het bestuur krachtig tegen moet 

optreden. Als bestuur moeten wij behoedzaam opereren zodat wij geen 

fouten maken met de procedure. Inmiddels zijn er twee leden geschorst voor 

3 maanden om de rust te laten terugkeren en zodat de havenmeester en de 

overige bestuursleden hun werk kunnen doen. Door dit ernstig voorval is de 

heer Corné Luijkx gestopt als voorzitter Havencommissie en zijn functie wordt 

overgenomen door de heer Robert de Kok oud voorzitter haven. Zijn positie 

wordt ingenomen door de heer Richard van de Heijden oud secretaris van de 

vereniging. Wij zijn blij met zoveel steun van deze leden om ons te komen 

versterken. Ook zijn er ontzettend veel positieve reacties van leden 

binnengekomen die ons beleid door en door steunen en dat is voor het 

zittend bestuur heel prettig en ook voor de havenmeester. Ik wil het hierbij 

laten maar het is diep triest dat vrijwilligers zo worden bejegend door enkele 

leden. Meer wil ik er niet over schrijven dit omdat mij dit lust 

vergald…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………… 

Namens het bestuur wens ik u een fijne vakantie toe en komt gezond weer 

terug. 

Met ZeeZoute groeten, 

Bram Aertssen 
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En maar hijsen … 

Het was weer een druk jaar voor de 

hijsploeg, al vroeg in het jaar werden 

de eerste schepen in het water 

gehesen, van klein tot groot. Ook nu 

nog wordt er schepen in en uit het 

gezet zodat leden het 

onderwaterschip nog konden verven.  

Voor het najaar zoeken wij nog nieuwe leden die mee willen helpen schepen 

uit het water te hijsen. Je krijgt les van de andere hijsmeesters en je loopt een 

tijd mee zodat je zelf de verantwoording krijgt over het hijsen, heb je interesse 

laat het ons weten. 
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Hekwerk Vermuidenweg 

Eind september wordt het nieuwe hekwerk geplaatst met de  bijbehorende 

poorten. Wij hebben heel wat offertes de revue laten passeren en hebben de 

goedkoopste maar ook tevens kwalitatief de beste gekozen. Het hekwerk en 

de poorten worden 2.40 hoog de  hoofdpoort gaat enkel open doormiddel van 

een motor.  

Elk lid krijgt als alles klaar is een K-card waar hij de poort open kan doen. 

Alles wordt registreert in e-captain zodat wij controle hebben wie er in en uit 

gaat. Ook als leden niet betaald hebben wij de toegang tot het terrein 

blokkeren. Het komt nogal eens voor dat er zomaar vreemde mensen op het 

terrein lopen die komen kijken, dan is dat grotendeels klaar. 

De uitgifte van de K-card wordt medio oktober gedaan, wij houden u op de 

hoogte. 

Het Bestuur      
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Aanwezigheid Havenmeester 

 

  
Van 14-05-2017 tot  23-09-2018 

Maandag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Dinsdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Woensdag  9:00 uur t/m 10:00 uur 17:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Donderdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Vrijdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Zaterdag  9:00 uur t/m 11:00 uur 16:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

Zondag 10:00 uur t/m 11:00 uur 17:00 uur t/m +/- 18:00 uur 

 
 
De havenmeester probeert bij hijsbeweging buiten het schema aanwezig te 
zijn. Zie havenkantoor en/of Website  voor aangepaste tijden.’ 
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Havendag2018 

 

Op zondagmiddag 6 mei vonf op het terrein aan de Vermuidenweg de 

jaarlijkse havendag plaats. Terwijl men in Roosendaal (vanuit ALW) volop 

aan het oefenen was, om een bootje na het omslaan terug recht te krijgen, 

zat men in Bergen op Zoom in het volle zonnetje te genieten van een drankje, 

iets te eten, en een muziekje. 

De allerjongsten konden zich, hoewel een beetje warm, vermaken op het 

springkussen. De alleroudsten moesten uiteindelijk met een bezem 

weggeveegd worden. De enthousiaste presentator zorgde voor de nodige 

competitiviteit tijdens het traditionele rad van fortuin spel. 

Bedankt en tot volgend jaar! 

De activiteitencommissie 
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Overlast waterplanten voor watersport wordt teruggebracht 

Bron: Watersportverbond | Datum van publicatie: 29-03-2018 

Terwijl het watersportseizoen weer op gang begint te komen komt er ook 

een verbetering in de situatie rondom de overlast van waterplanten. 

Binnenkort zal een gebied van 1000 ha worden aangepakt om de overlast 

door fonteinkruid te verminderen. Met name op het Markermeer en het 

IJsselmeer is deze overlast de laatste jaren erger geworden. 

Door het stugge Fonteinkruid lopen 

schroeven van motorboten verstrikt en 

ontstaat gevaar. Watersporters konden 

de laatste jaren eigenlijk niet meer buiten 

de vaarroutes meer varen. Hierdoor was 

op de doorgaande vaarroutes veel 

verkeer en in combinatie met 

beroepsvaart is dat niet wenselijk. 

De provincie Noord-Holland en een vijftal waterrecreatie-partners hebben de 

krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied 

bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private 

partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 

1,25 miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt 

aan het oplossen van de problemen.  

Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Met de bereidheid van zoveel 

regionale overheden en partijen om dit lastige waterplantenprobleem samen 

aan te pakken, kunnen we de overlast voor waterrecreanten verminderen, de 

economische schade beperken en de positie van jachthavens en daaraan 

verbonden bedrijven verbeteren.” Maurice Leeser, directeur van het 

Watersportverbond: ''We krijgen vaak te horen van watersporters dat ze veel 

overlast ervaren en er gevaarlijke situaties ontstaan door de waterplanten, 

het blijkt ook dat de problematiek steeds groter wordt. Het is ook daarom dat 

ik blij ben dat de waterplantenproblematiek nu aangepakt gaat worden. 

Verder ben ik verheugd dat de moeite en inspanning die het 

Watersportverbond al die jaren heeft gedaan zijn vruchten lijkt af te werpen. 

Er wordt ook aan het Rijk gevraagd om (op termijn) de belangrijkste 

vaarroutes voor de waterrecreatie en de hulpdiensten op het IJmeer, 

Markermeer en de Randmeren te verdiepen. 
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Openingstocht 2018 

 

In het weekend van 26 en 27 mei zijn we met z'n allen het water opgetrokken 

richting Bruinisse. Met 16 schepen waren we weer met een gezellige club. 

 

Wat voor sommigen onder ons een tochtje over het kanaal was, bleek voor 

anderen een serieuze strijd met de elementen. (Ik heb zelfs horen spreken 

over gescheurde zeilen!), De weergoden waren ons verder gelukkig zeer 

goed gezind. In de volle zon konden we genieten van een heerlijk stukje 

vlees op de barbecue en er was zelfs een ijsje toe. Bovendien waren veel van 

ons stoer genoeg om zowel voor als na het eten het water in te springen voor 

een verfrissende duik. 

 

Kortom, een openingstocht voor in het boekje... Zien we jullie allemaal 

opnieuw op 15 en 16 september in Goes? 

 

De activiteiten commissie 
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Bestuursleden 

Bij de laatste ALV van April zijn er weer 4 nieuwe bestuursleden bij gekomen, 

het nieuwe bestuur bestaat uit 

 Robin de Kok, activiteiten  

 Ruud de Waal, voorzitter technisch  

 Hans Nijssen, penningmeester 

 Annemiek Fiktorie, 2e penningmeester 

 Ronald van Egenraad 

 Aart de Valk, Secretaris  

 Robert de Kok, Interim voorzitter haven  

 Bram Aertssen, voorzitter 
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HAVENTOERNOOI 2018 

 

“t HAVENTJE” 

Beste biljart toernooi vrienden. Wat 

hebben we genoten vanaf begin 

januari tot half maart van de capriolen 

op het biljart. De voorrondes waren 

ronduit goed en spannend te noemen. 

De finale partijen waren niet alleen 

spannend spectaculaire, maar ook 

bloed stollend. Om de achtste, 

zevende, zesde, en vijfde plaats waren de partijen al op 10 maart gespeeld 

leuke partijen. Na een rustdag op 17 maart speelde we op 24 maart om de 

HAVENBOKAAL.  

Eerst werd om de vierde en derde plaats gespeeld tussen ploeg 3 

ARNO/HANS en ploeg 5 AD/WIL. Beide ploegen gaven elkaar weinig toe en 

het was een gelijk opgaande strijd. Ploeg 3 was het eerste aan “van rood” 

toe,  maar sukkelde hiermee en gaf ploeg 5 de gelegenheid om dichterbij te 

komen. Toen ploeg 3 eenmaal de 10 van rood had gemaakt was het hek van 

de dam. Onvoorstelbaar hoe HANS (KAZAN) v. TILBURG de caramboles van 

driebanden maakte. Ondanks dat zijn maat ARNO zijn stinkende best deed 

maakte HANS alle vijf drie bandes. Vooral de laatste was er een van 

ongekende klasse met het vingertje omhoog werden zij derde. Ploeg vijf was 

niet aan driebanden toe gekomen en werd vierde. 

De finale partij was tussen ploeg 4 THEO/MARTIJN en ploeg 6 DIVKY en 

KEES. Ploeg 6 ging voort varend van start en had na 7 beurten 14 

caramboles en ploeg 4 pas 4. Dit trokken THEO/MARTIJN zich toch wel aan 

en zetten de turbo aan. In beurt 14 hadden ze er 25 caramboles en ploeg 6 

hadden er 21. Ze lagen dicht bij elkaar en ploeg 6 begon bij de 18de beurt aan 

van rood. Ploeg 4 was weer een beetje stil gevallen en in de 21 beurt hadden 

beide ploegen 28 caramboles.  

Ploeg 4 gaf weer gas en begon in de 30ste beurt aan drie banden. Ploeg 6 

had toen 31 caramboles en was tamelijk dichtbij. De beslissing zou bij het 

driebanden moeten vallen. In de 55 beurt maakte MARTIJN de laatste drie 

brander had ze alle vijf gescoord net als hij flikte in de voor rondes. Ploeg 6 
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had nog 1 driebander kunnen scoren het toernooi was afgelopen. Wel een 

kleine teleurstelling voor ploeg 6 zij waren de gedood vergde favoriet.  

De eind uitslag werd als volgt: 

 1ste ploeg 4 THEO PEETERS/MARTIJN BIERBOOMS 

 2de ploeg 6 KEES RODENBURG/DICKY v.METELEN 

 3de ploeg 3 ARNO BOGERS/HANS v.TILBURG 

 4de ploeg 5 AD VOS/WIL v.ZUNDERT 

 5de ploeg 2 PIET SUIJKERBUIJK/THEO WOUTS(HANS 

SUIJKERBUIJK) 

 6de ploeg 7 LEO VADERS/HANS v.d.BOGERT 

 7de ploeg 1 LAU d.HEUS/WIL BOT  

 8ste ploeg 8 RUUD NOERENHOUT/ROBERT BRUIJS(SJAAK 

v.d.WATER) 

Hierna volgde prijs uitreiking door onze lieftallige SABRINA. Theo/MARTIJN 

kregen niet alleen de HAVENBOKAAL wisselbeker maar ook een dikke zoen 

van SABRINA (daar allen al voor zo je je stinkende best voor doen om eerst 

te worden). De eerste drie geëindigde kregen een tegoed bon voor een 

etentje in “t HAVENTJE” 

Ook was er nog een klein bekertje voor DICKY (de troetelbeer) van ons 

toernooi. 

SABRINA had ter afsluiting van het toernooi een heerlijke maaltijd verzorgt 

wat we ons buiten gewoon lekker hebben laten smaken. 

Beste biljarters het was een koude tijd buiten maar bij het biljarten was het zo 

ontzettend warm van gezelligheid, spanning en het samen doen voortreffelijk. 

Wat hebben we genoten en ondanks wat kleine opmerkingen (wat mij weer 

scherp hield) heb ik genoten en ben blij dat ik de wedstrijd leider mocht zijn. 

Mij rest niets meer dan een ieder hartelijk dank te zeggen voor zijn inbreng. 

Vooral veel dank aan SABRINA/WIL die dit mogelijk gebben gemaakt. 

Hopelijk zie ik U volgend jaar in goede gezondheid terug op ons HAVEN 

TOERNOOI. 

SABRINA/WIL nogmaals hartelijk dank 

De wedstrijdleider PIET  
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Vrijwilliger gezocht hulp havenmeester 

Wij zijn op zoek naar een havenmeester die de huidige havenmeester kan 

vervangen. De persoon moet met computer systemen kunnen werken en ook 

in het e-captain haven programma. Het is leuk en afwisselend werk en je 

moet in de zomer gasten ontvangen. Samen met de huidige havenmeester 

moet er een planning gemaakt worden om schepen in en uit het water te 

laten hijsen door de hijsploeg. 

Lijkt het je iets, vraag vrijblijvend informatie aan de voorzitter, 

Bram Aertssen, 06-50518135      
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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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Activiteitenkalender 2018/2019  W.V. “De Schelde”  

 

 15/16 September 2018  Sluitingstocht Goes (koud- en warm buffet) 

 14 Oktober 2018   Delta Combi (jeugd)  

 27 Oktober 2018    Waailappenrace 

 28 November 2018   Mosselavond 

 23 November 2018      Najaars-ALV  

 6 Januari 2019   Nieuwjaarsreceptie 15.30 uur  

 

 

 

 

Kijk ook eens op onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/wvdescheldeboz  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgNC0uMTJAhVCPg8KHalSBHkQjRwIBw&url=https://glendaloughguidedwalks.wordpress.com/facebook/&psig=AFQjCNFUimluAxO868agmp1nFs6Q6kXGbA&ust=1449395300393617
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