
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 

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   

     

 

mailto:havenmeester@wvdeschelde.nl
mailto:voorzitter@wvdeschelde.nl
mailto:secretaris@wvdeschelde.nl
mailto:vzjeugd@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 

   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, 

 

9 juli 2019, 

 

Beste leden, 

 

Als nieuwbakken voorzitter valt mij de 

eer te beurt om het voorwoord in ons 

clubblad te schrijven. 

 

Dit is, net als alle andere voorrechten die een voorzitter heeft, zowel voor mij als 

voor U als lid best wel even wennen na 15 jaar lang voorzitterschap en 

bijbehorende voorwoorden van Bram. 

 

Maar goed; aan alles komt een eind en dat kan alleen maar als ook overal een 

begin aan is geweest, dus ook hiermee steek ik met goede moed van wal. 

 

Na een aanvankelijk fris en herfstachtig voorjaar heeft de zomer ons uiteindelijk 

toch de nodige zon gegeven en is het goed vertoeven op het water, en dat is 

fijn, maar aangezien ik hier niet als weerman zit te schrijven zou ik het liever 

over de weersgesteldheid van onze vereniging hebben. 

Eind mei hebben we weer een hele gezellige en goedverzorgde clubtocht 

gehad naar Wolphaartsdijk. De zeilers hadden weinig wind maar verder waren 

de weergoden ons goed gezind.  Helaas heb ik net als de andere deelnemers 

moet constateren dan de animo, net als bij veel andere activiteiten 

van onze vereniging, vanuit de leden minimaal is.  Zo minimaal dat er al 

geopperd werd dat we de openingstocht mogelijk niet meer zouden moeten 

organiseren. 

 

Dit is toch niet wat je als vereniging zou moeten willen en zeker niet als 

watersportvereniging. Van oudsher staan watersporters erom bekend dat ze 

aandacht voor elkaar hebben, logisch want je kan op het water ook afhankelijk 

van elkaar zijn.  
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Het is niet voor niets een goede gewoonte om bij het voorbijvaren elkaar te 

groeten, al is het alleen maar om via oogcontact te kunnen constateren of dat 

de ander mogelijk hulp nodig heeft.    

 
Ook binnen onze vereniging weten de leden elkaar te vinden als ergens samen 

de schouders onder moet worden gezet en hoe kan zoiets beter dan wanneer je 

elkaar beter hebt leren kennen. 

 

De zogenaamde sociale media heeft de mensen niet echt veel socialer 

gemaakt, buiten de Smartphone om zijn we juist veel contactarmer geworden 

en ik geloof niet dat daar iemand beter van geworden is. Natuurlijk is het met de 

drukke bezigheden die we allemaal hebben niet altijd mogelijk om overal bij te 

zijn, ook ik zal met de sluitingstocht verstek moeten laten gaan, maar mocht U 

in de mogelijkheid zijn om bij de activiteiten van onze vereniging aanwezig zijn 

laat dan niet verstek gaan, het is hartstikke gezellig als watersporters onder 

elkaar, je steekt er vaak wat van op en het draagt, ook met slecht weer, bij aan 

een goed verenigingsklimaat. 

 

Ik wens u allen veel vaarplezier deze zomer en mogelijk komen we elkaar 

ergens op of rond onze mooie Oosterschelde nog wel tegen. 

Hou de vaart erin. 

 

Aart 
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Bedankje! 

Langs deze weg willen wij een aantal leden bedanken voor hun cordate 

optreden bij het helpen van een van onze leden, die, nadat hij onwel was 

geworden , in het water viel en door onderstaande personen uit het water was 

gehaald. Door hun snelle optreden en toepassen van snelle hulpverlening gaat 

het gelukkig weer goed hem. 

Wij willen dan ook alle personen die geholpen hebben hierbij  in het zonnetje 

zetten. Nogmaals dank voor jullie snelle optreden en hulp ! 

Wij zijn ook  blij dat het weer goed met hem gaat en wensen hem een spoedig 

herstel toe. 

Het bestuur. 

( I.v.m. privacy redenen worden geen namen genoemd ) 

 

=== 

 

Uren rooster Havenmeester - Schema t/m 15 - 09 - 2019 

Ma +/- 9:00 uur t/m +/- 11:00 uur. &  +/-14:30 t/m +/- 16:30 uur 

Di +/- 9:00 uur t/m +/- 15:30uur.  

Wo +/- 9:00 uur t/m +/- 15:30uur. 

Do +/- 9:00 uur t/m +/- 15:30uur. 

Vr +/- 9:00 uur t/m +/- 15:30uur. 

Za +/- 9:00 uur t/m +/- 15:30uur. 

Zo +/- 9:30 uur t/m +/- 10:30 uur. &  +/-16:00 uur t/m +/- 16:30 uur 

Zie Havenkantoor en/of Website voor aangepaste tijden. 

Dringende zaken en/of Calamiteiten 06-49084724 

(Als er hijsbewegingen zijn probeert de havenmeester aanwezig te zijn). 
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Druppel 
 
Beste leden, 
 
Hierbij nogmaals het verzoek voor degene die hun sleutel nog niet hebben 
omgewisseld voor een druppel om dit zo snel mogelijk te doen. 
 
Op dit moment wordt de code van de haven al wekelijks veranderd. Bedoeling 
is dat code enkel voor de gasten is en leden met hun druppel binnenkomen. 
 
Ook wordt op kort termijn het slot vervangen van de ingangspoort zodat u geen 
gebruik meer kunt maken van uw sleutel. 
 
We zien u daarom graag binnenkort op de haven om uw sleutel te komen 
omruilen voor uw nieuwe druppel. I.v.m. administratieve handeling is omruilen 
alleen mogelijk bij Corne Luijkx. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking ! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Havencommissie WV de Schelde 
 
 

==== 

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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Palingen staan stijf van de cocaïne door drugsresten in 

rivieren 

 

Voor ernstig bedreigde palingen die stijf staan van de cocaïne kan het lastig zijn 

om een tocht van zesduizend kilometer te maken om te paren en zich voort te 

planten – zo wordt in nieuw onderzoek gewaarschuwd. Samenlevingen kampen 

al lange tijd met illegale drugs. Het is echter nauwelijks bekend wat de gevolgen 

van deze drugs op andere soorten kunnen zijn, wanneer ze via afvalwater in het 

aquatische milieu terechtkomen. 

 

Daarom worden palingen nu in het kader van onderzoek gedurende vijftig 

dagen door onderzoekers in laboratoria op cocaïne gezet. Zo proberen ze de 

effecten ervan op de vissen te achterhalen. Europese palingen hebben een 

complex leefpatroon. Ze brengen vijftien tot twintig jaar door in het zoete of 

brakke water van Europese binnenwateren voordat ze de Atlantische Oceaan 

oversteken om in de Sargassozee ten oosten van de Cariben en langs de 

oostkust van de VS te kuitschieten. Hoewel palingen ook worden gekweekt voor 

consumptie, wordt de wilde populatie door de International Union for 

Conservation of Nature als ernstig bedreigd aangemerkt. Dat heeft te maken 

met dammen en andere veranderingen in waterwegen die de migratie in de weg 

staan, overbevissing en allerlei vormen van watervervuiling. 

http://www.iucnredlist.org/details/60344/0
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Een onderzoek dat in Science of the Total Environmentis gepubliceerd, toont 

aan dat de palingen met name in hun vroege levensfase kwetsbaar zijn voor 

sporenconcentraties cocaïne. 

“Gegevens laten een hoge aanwezigheid van illegale drugs en metabolieten 

ervan zien in oppervlaktewater wereldwijd,” aldus Anna Capaldo, 

onderzoeksbioloog aan de University of Naples Federico II en hoofdauteur van 

het onderzoek. Ze voegt eraan toe dat het met water in de buurt van 

dichtbevolkte steden nog slechter is gesteld. Uit enkele onderzoeken blijkt dat 

de Thames nabij de Houses of Parliament in Londen en de Amo nabij Pisa, 

bekend om zijn scheve toren, bijzonder hoge concentraties bevatten. 

Een drugstest uitvoeren 

Capaldo en haar collega's zetten palingen in water met zeer lage concentraties 

cocaïne, ongeveer dezelfde als in sommige rivieren. De palingen waren 

hyperactief, maar hun algehele gezondheid leek overeen te komen met die van 

palingen die geen drugs binnenkregen. Hun lichaam vertelde echter een heel 

ander verhaal. De drug bleek zich op te hopen in de hersenen, spieren, 

kieuwen, huid en ander weefsel. Daarnaast vertoonden de spieren van de 

vissen zwellingen en zelfs afbraak en ondergingen de hormonen die de 

fysiologie reguleren een verandering. Deze problemen deden zich ook nog voor 

na een ontwenningsperiode van 10 dagen, waarin de palingen uit het water met 

cocaïne werden gehaald. 

Ze merkt ook op dat de palingen op cocaïne door het verhoogde 

dopaminegehalte mogelijk niet geslachtsrijp worden. “In dat geval zou de 

voortplanting van de palingen in het geding komen. ”Daar komt nog bij dat de 

palingen de Sargassozee mogelijk niet eens bereiken door de zwelling of 

afbraak van de spieren. 

Bron; National Geographic 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29879672
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/personale/anna-capaldo/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17935751
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Aan de leden en begunstigers van  
W.V. “DE SCHELDE” te Bergen op Zoom 
 

Bergen op Zoom, 9 juli 2019 

 
   

Voorlopige agenda 
Najaar ledenvergadering, 
 

Datum    : 22 november 2019 
Plaats        : Clubhuis, Vermuidenweg 4. 

Aanvang   : 20.00 uur 

1 Opening. 
2 Vaststellen notulen van de extra algemene ledenvergadering  

d.d. 18 april 2019 (Af te halen vanaf 12 november 2019 op het 

havenkantoor of digitaal op de website.) 

3 In - en uitgaande post. 
4 Begroting 2020 (Af te halen vanaf 12 november 2019 op het 

havenkantoor of bij de penningmeester per e-mail.) 
5 Pauze 
6 Mededelingen van het bestuur. 
7 Mededelingen “Aan lager wal”. 
8 Rondvraag. 
9 Sluiting. 
 

Hopende u allen te mogen begroeten; namens het Bestuur 

Aart de Valk 

Voorzitter 

 

Tijdens de vergadering is roken niet toegestaan. 
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Van de Havencommissie 

De zomervakantie komt er weer aan en we gaan weer langere tijd varen. Bij deze het 

vriendelijke verzoek om u af te melden in captain indien u gaat varen om het zodoende 

voor de havenmeester (s) makkelijker te maken. Via onze website kunt u via mijn 

gegevens inloggen. Met bijgaande link komt u in dit scherm : 

https://wvdeschelde-site.e-captain.nl/mijn-captain/mijn-boten 

 
In onderstaand scherm kunt u , nadat u bent ingelogd in my captain, uw afwezigheid 

aangeven. 

 
 

 Met dank voor uw medewerking wensen we iedereen een zonnige en prettige 

zomervakantie toe ! 

  

https://wvdeschelde-site.e-captain.nl/mijn-captain/mijn-boten
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Een stukje historie 

 
Ingang Ansichtkaart van omstreeks 1907  

 
Ansichtkaart van omstreeks 1916  
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Minister wil zuiveringsvoorziening voor   

pleziervaartuigen mogelijk  

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 

aangegeven de Regeling lozen buiten inrichtingen (Ribi) te willen wijzigen, om 

zo een zuiveringsvoorziening aan boord van pleziervaartuigen voor het lozen 

van toiletwater mogelijk te maken. Dit op voorspraak van het 

Watersportverbond én in goede samenwerking met de Stichting Waterrecreatie 

Nederland, de Nederlandse Jachtbouw Industrie, de HISWA Vereniging en de 

Toerzeilers. Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds januari 2009. 

Sindsdien pleit de watersportsector op verruiming van de maatregelen, met 

name voor het toelaten van installaties die het zuiveren van toiletwater aan 

boord van een pleziervaartuig mogelijk maken. 

Wijziging 

De minister van I&W heeft een concepttekst inzake de wijziging online 

gezet. Het Watersportverbond heeft positief gereageerd op de voorgenomen 

wijziging, maar er ook op aangedrongen dat er naast deze wijziging diverse 

andere zaken goed geregeld moeten worden. Vooral op het gebied van de 

prijsstelling en de technische uitvoerbaarheid van zuiveringsinstallaties aan 

boord. Daarnaast is het Watersportverbond van mening dat een verfijnd 

netwerk van vuilwaterstations door heel Nederland een vereiste is en dat er een 

publiekscampagne moet komen om de waterrecreant te wijzen op het belang 

van schoon water.  

Borging 

Tot slot heeft het Watersportverbond haar visie gegeven op de motie van D66, 

die oproept om de verzegeling van de buitenwaterafvoer van vuilwatertanks in 

de wetgeving te verankeren. Het Watersportverbond heeft aangegeven dit 

onwenselijk en onwerkbaar te vinden. Borging van de afvoer is daarentegen 

volgens kenners eenvoudig te realiseren, praktischer en veiliger. 

Standpunt Watersportverbond 

Het standpunt van het Watersportverbond is samen met de reacties van andere 

watersport gerelateerde partijen én meer dan 100 reacties van bezorgde 

watersporters, op 20 mei 2019 ingebracht in een gesprek met ambtenaren van 

https://www.internetconsultatie.nl/regeling_zuivering_toiletwater_pleziervaart
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z22176&did=2018D56590
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het ministerie. De vertegenwoordigers van het ministerie hebben aandachtig 

naar de opbouwende kritiek geluisterd, maar reageren pas na het inwinnen van 

advies bij de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en RWS. De verwachting is 

dat deze reactie begin juli 2019 gereed is. We houden u op de hoogte van 

verdere ontwikkelingen. 

Bron; Watersportverbond 

 

=== 

 

Rectificatie 

Geachte leden, 

Er is in het getijdenboekje van dit jaar een foutje geslopen;  

Er staat dat de brug op zaterdagen in de zomermaanden tot 20.00 uur geopend 

zou zijn maar dit moet zijn 18.00 uur, sorry voor dit ongemak, hieronder 

nogmaals de juiste tijden voor de opening sluis/brug 

 

 

Winter    Periode 1 oktober t/m 31 maart 

Maandag t/m vrijdag     06:00 - 20:00 

Zaterdag             08:00 - 18:00 

Zon- en feestdagen     10:00 - 18:00 

 

 

Zomer    Periode 1 april t/m 30 september 

Maandag t/m vrijdag    06:00 - 20:00 

Zaterdag             08:00 - 18:00 

Zon- en feestdagen     10:00 - 20:00 
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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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Fort Henricus ook in het heden een onneembare vesting 

Dat een fort in vroeger tijden niet makkelijk toegankelijk was mag logisch heten, 

maar Fort Henricus in Steenbergen geeft daar in de huidige tijd wel een heel 

bijzondere wending aan. Eerder moest de feestelijke opening uitgesteld worden 

vanwege verzakkingen en vertraagde aangroei van gras en bloemen door 

onder meer de aanhoudende droogte van vorig jaar.  

Daarna werd afgelopen 8 juni gekozen voor dit heugelijke moment als 

onderdeel van de open dag van de West-Brabantse Waterlinie. Slecht weer en 

met name hard wind gooide echter roet in het eten. De veiligheid van de 

bezoekers zou daarmee in het geding kunnen komen en die veiligheid staat 

voorop. 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Ruud van den Belt van de gemeente Steenbergen liet aan 

Omroep Brabant weten dat er bij verschillende instanties advies is ingewonnen 

over het afgelasten van het evenement. De organisatie is samen met Van den 

Belt bij Fort Henricus geweest en heeft daar met eigen ogen gezien dat de 

veiligheid niet gegarandeerd kan worden. “We vinden het ontzettend jammer 

dat we dit hebben moeten besluiten, maar veiligheid gaat boven alles”, 

benadrukt Van den Belt. “We hadden u graag verwelkomd op onze prachtige 

locaties van de West Brabantse Waterlinie. We hopen u dan ook in de toekomst 

hier te ontmoeten.” 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk_8PIgpfjAhXIKFAKHTXPAwIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/210191507592615041/&psig=AOvVaw1LmYQxhwBOTu2ggiO87QnS&ust=1562183766501012
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De toekomst liet niet lang op zich wachten, want afgelopen 16 juni vonden 

diverse activiteiten plaats op en rondom Fort Henricus als onderdeel van het 

Waterpoort Weekend. Onder een prachtige zonnetje kon vanuit de haven van 

Steenbergen gevaren worden naar het fort. Het gehele fort was toegankelijk 

voor publiek waar door Natuurmonumenten excursies werden gegeven. 

 

=== 

Restauratie Keenesluis 

Bron; Waterpoort 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de restauratie van de vervallen 

Keenesluis die gelegen is aan de Barlaaksedijk te Standdaarbuiten (gemeente 

Moerdijk). Dit 250 jaar oude stukje waterbouwkundige erfgoed is hiermee van 

de ondergang gered. Met name het metselwerk was er erg slecht aan toe. Dat 

is nu door deskundigen vervangen. Er zijn zelfs speciaal voor deze sluis drie 

typen bakstenen geproduceerd naar oorspronkelijk recept.  

 

Vrijdag 14 juni 2019 is een 

gereconstrueerde 

hardhouten sluisdeur 

aangebracht. In de komende 

tijd tot de zomervakantie 

zullen er diverse stalen 

onderdelen, zoals 

bijvoorbeeld een 

voetgangersbrug, nog in de 

sluis gemonteerd gaan 

worden. Als kers op de taart 

is de reconstructie van het 

ooit aanwezig scheprad in voorbereiding.  In de komende winter wordt dit 

scheprad vermoedelijk met de Keenesluis herenigd. Waterschap Brabantse 

Delta wil bij deze de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Gemeente 

Moerdijk en de Stichting Beleef de Keenesluis bedanken voor hun onmisbare 

bijdragen. 
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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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