
1 
 
  



2 
 
  



3 
 

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   

     

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 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 

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

 

Beste leden, 

 

Zoals gebruikelijk mag ik als voorzitter 

van onze vereniging weer mijn zegje 

doen in ons clubblad.   

 

Gelukkig zijn we wat het Coronavirus 

betreft weer in een rustiger vaarwater gekomen, jachthavens en sanitaire 

ruimtes zijn weer open dus we kunnen, mits we vooraf reserveren, onze collega 

verenigingen met ons bezoek verblijden. Dat betekent dus ook dat wij als WV 

de Schelde onze gasten mogen verwelkomen. We zetten alle zeilen bij om te 

zorgen dat onze haven er tip-top bij ligt maar merken dat dit niet altijd even 

makkelijk is.  

 

Door het gemis van een voorzitter technische commissie en een vaste 

vervangend havenmeester blijven er veel werkzaamheden liggen. Helaas is dat 

niet het enige wat ons zorgen baart, maar we merken ook dat er leden zijn 

binnen onze vereniging die het niet zo nauw nemen met de regels en de 

uitstraling van onze haven. 

 

Er wordt slordig omgegaan met ons terrein en accommodatie; oude olie, 

verfblikken en allerlei rommel wordt achtergelaten op het terrein, zakken vol 

lege bierblikjes wordt gedeponeerd in de papiercontainer. Als een van onze 

leden in haar vrije tijd de sanitaire ruimtes een grote beurt heeft gegeven moet 

die even later constateren dat wastafels, deuren, rolhouders e.d. besmeurt zijn 

met anti-fouling. 

 

Auto’s en trailers van leden die gebruikmaken van de helling blijven staan op 

het terrein waardoor er niet met trailers gemanoeuvreerd kan worden.  Erger 

nog, er zijn leden die ook niet leden toegang verschaffen om de helling te 

gebruiken en die dan niet de daarvoor geldende kosten aan ons betalen. 

Verder lijken enkele boten op drijvende cafés  en zijn de gasten zich er blijkbaar 

niet van bewust dat het openlijk urineren vanaf de boot of tegen de 

afvalcontainers niet door leden of gasten gewaardeerd wordt. 
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Gelukkig zijn het maar enkelingen, maar ze benadelen op deze manier wel hun 

eigen vereniging en tonen hiermee ook geen respect voor al degenen die 

enorm hun best doen om de haven gezellig en netjes te houden en te zorgen 

dat we geen onnodige kosten kosten hoeven te maken. 

 

Graag wil ik U verzoeken om afval, welke meer is dan een afvalzakje van aan 

boord of wat lege flessen, zelf af te voeren. Saver is vlakbij en U kan daar als 

particulier gratis terecht met olie, verfresten, accu’s, plastic en blikjes.  Ook 

graag respect voor gebouwen, materiaal maar zeker voor de leden, 

havenmeester en bestuur die hun best doen om van onze haven een 

accommodatie te maken waar het voor iedereen prettig is om te vertoeven. 

Ieder lid is gerechtigd om een ander op zijn gedrag aan te spreken indien dat 

nodig is en het zou vervelend zijn als we gebruik moeten maken van onze 

beveiligingscamera’s om slordige leden in de gaten te houden.Tenslotte zijn wij 

allemaal samen W.V. de Schelde en onze club laat al 85 jaar zien dat we goed 

zeemanschap nastreven.  

 

Een goed vaarseizoen en fijne vakantie toegewenst. 

 

Aart de Valk. 

Voorzitter.  
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Een schaal vol gamba's (met dipsaus) 

 

 

 

TIPS 

Gamba's komen doorgaans uit de diepvries en zijn er in verschillende maten 

(hoe groter, hoe duurder), vraag ernaar bij uw visboer. Rustig een nachtje 

ontdooien in de koelkast is het beste, maar in tijdnood kunt u ze ook in een bak 

koud water leggen en af en toe de kraan laten lopen. 

info@kokenmetkarin.nl 
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Inclusief twee maanden coronatussen- pauze was ik de afgelopen tijd druk 

bezig om mijn 'Grote zonder pakjes & zakjes kookboek' helemaal opnieuw te 

fotograferen. Want na tien jaar en 34 drukken is hij toe aan een nieuw jasje. 

Dezelfde recepten, maar een nieuwe titel, nieuwe vormgeving en nieuwe foto's. 

Dat betekende aan de bak, want 75 recepten moesten dus opnieuw worden 

gemaakt voor de foto. Bij een van mijn favorieten, een grote schaal met 

gamba's, moest ik terugdenken aan een lezing, afgelopen najaar. Na afloop zat 

ik boeken te signeren - ter plekke nieuw aangeschaft via de aanwezige lokale 

boekwinkel, maar ook vaak een zichtbaar gebruikt exemplaar, vol plakkertjes en 

vetvlekken. Dat zijn mijn lievelings; hoe meer gebruikssporen, hoe groter het 

compliment voor de kookboekauteur. 

 

Ineens stond er een mevrouw voor mijn neus die zei: "Ik hoef geen 

handtekening, ik kom alleen een fout melden." Ze sloeg de pagina van de 

gamba's open en wees: "Dat zijn geen gamba's maar langoustines. En ik kan 

het weten want ik werk in een viswinkel." Ik stond even met de mond vol 

tanden. "Maar langoustines zien er heel anders uit", sputterde ik, "die hebben 

zo'n staartje met van die dingetjes." Daar was ze duidelijk niet van onder de 

indruk. "Maar zo koop ik ze altijd bij mijn visboer", probeerde ik nog. "Dan heb je 

duidelijk een verkeerde visboer!" en wég beende ze. 

 

Pas later bedacht ik mij dat ik natuurlijk had moeten zeggen dat gamba's 

sprieten hebben en langoustines scharen. Op mijn foto zie je duidelijk sprieten: 

garnaalachtigen dus, geen kreeftachtigen. Ik weet toch zeker zelf wel wat ik in 

de pan doe en op de foto zet? Lang verhaal kort: we maakten een nieuwe foto 

van een nieuwe berg gamba's en samen met de fotograaf, de styliste en de 

hulpkok hebben we ze met smaak verorberd. Dat zouden meer mensen moeten 

doen, gewoon lekker ongedwongen een zomeravondje genoeglijk samen 

peuteren en peuzelen. Dus van mij mogen ze in de krant. 

 

Nodig voor 4 personen 

 

Dipsaus: Roer mayonaise, yoghurt en gembersiroop door elkaar. Voeg 

fijngehakte peterselie en ½ rode peper (zonder zaadjes) toe. Rasp de schil van 

de limoen erboven fijn. Breng op smaak met zout, peper en een kneep 

limoensap. 
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Gamba's: Laat de gamba's rustig ontdooien en goed uitlekken op keukenpapier. 

Plet de knoflooktenen. Snij een ½ rode peper in de lengte doormidden (pitjes 

laten zitten). Doe beide met een scheut olijfolie in een steelpannetje en laat op 

laag vuur 5 à 10 minuten trekken. 

Bakken: Vis de knoflook en rode peper uit de nu geurige olie en gooi weg, die 

verbranden toch alleen maar. Giet de olie in een wok en laat goed heet worden. 

Bak al omscheppend de gamba's op hoog vuur met een handvol tegelijk. 

Oranje betekent gaar, en dat gaat snel. Bestrooi met wat gehakte peterselie. 

Serveer met de dipsaus, partjes limoen om uit te knijpen en knapperig 

stokbrood. 

 

20 grote gamba's, ± 450 g (rauw en ongepeld!) 

3 knoflooktenen 

½ rode peper 

1 limoen in partjes 

olijfolie om in te bakken 

Dipsaus: 

2 eetl mayonaise 

2 eetl yoghurt 

1 eetl gembersiroop 

½ rode peper 

½ bosje platte peterselie 

½ limoen 

zout & peper uit de molen 
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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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Aan de leden en begunstigers van  
W.V. “DE SCHELDE” te Bergen op Zoom. 

Bergen op Zoom, 01 juli 2020 

 

Voorlopige aankondiging uitgestelde algemene (voorjaars) ledenvergadering  

 

Datum:  Donderdag 18 september 2020 
Plaats:  I.v.m. mogelijke Corona-beperkingen nog nader te bepalen.  

Aanvang:  20.00 uur 

 

Voorlopige agenda:  

 

1 Opening.  
 

2 Vaststellen notulen ALV 22 november 2019. 
(Af te halen vanaf 08 september 2020 op havenkantoor) of digitaal op de website. 

 

3 Jaarverslag 2019 Penningmeester. (Af te halen vanaf 08 september 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 2019. 
 

6 Benoeming nieuwe leden kascommissie.  
 

7 Bestuurssamenstelling. 
Leden die een bestuursfunctie ambiëren kunnen zich melden bij de secretaris. 

 

8 Pauze  
 

9 Bestuur mededelingen  
 

10 Rondvraag. 
 

11 Sluiting 
 

 

Hopende u allen te mogen begroeten;  

Namens het Bestuur, 

 

Aart de Valk,  

Voorzitter.     
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Van de ACTIVITEITENCOMMISSIE  

 

Dit jaar hebben we als activiteitencommissie wel een heel bijzondere start van 

het seizoen gekend. Door de RIVM maatregelen waren we genoodzaakt om 

niet alleen de inspiratieavond, maar ook het donderdagavondzeilen en de 

openingstocht te annuleren.  

 

 

Ondertussen zien we gelukkig 

dat er weer volop (misschien wel 

meer dan anders) wordt genoten 

van de watersport. Op het 

moment dat deze tekst 

geschreven werd, lijkt het virus 

onder controle en mogen we 

weer steeds meer.  

 

Sanitaire voorzieningen mogen weer open en evenementen, clubtochten en 

wedstrijden mogen terug worden georganiseerd. Ook aan boord hoeft tijdens 

trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden.  

 

Laten we dus met z’n allen flink trainen tijdens de zomermaanden en vergeet 

vooral niet om een goede frisse cooling down te nuttigen na afloop. Zo gaan we 

goed in vorm zijn voor de sluitingstocht in het weekend van 12 en 13 september 

en de Waailappenrace op vrijdagavond 30 en zaterdag 31 oktober. 

 

Laten we samen afspreken dat we de RIVM maatregelen blijven respecteren 

zodat we na de zomervakantie opnieuw activiteiten kunnen organiseren. Wij 

zorgen ervoor dat de adenda op de website up-to-date blijft zodat je daar alle 

informatie kunt terugvinden over de activiteiten die nog gepland staan. 

 

Maar eerst: Geniet van de zomer! 

 

Namens de activiteitencommissie, 

Robin de Kok 
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Spuisluis Grevelingendam blijft nog zeker jaar dicht 

De Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam blijft nog zeker een jaar dicht. 

,,Het kan ook zomaar 2022 worden voor we weer kunnen spuien", zegt 

woordvoerder Anneloes Lockefeer van Rijkswaterstaat. 

De Spuisluis werd in 2017 in gebruik genomen om het water van de 

Grevelingen te verversen, maar is al twee jaar dicht vanwege de aanleg van 

een testcentrum voor getijdenenergie. Afgelopen week trok Rijkswaterstaat de 

vergunning in die was verleend aan het bedrijf BT Projects, dat dit Tidal 

Technology Center (TTC) Grevelingendam aan het bouwen was. De 

financiering was niet rond te krijgen. Rijkswaterstaat laat nu een 

marktverkenning uitvoeren om te zien of er een andere partij is die het project 

wil overnemen. ,,Voor 1 januari wordt duidelijk of we gaan afbouwen of gaan 

slopen om het spuien weer mogelijk te maken", aldus Lockefeer. Op zijn 

vroegst kan er dan weer op 1 april worden gewerkt, na het stormseizoen. 

Het testcentrum kost ongeveer 30 miljoen euro. Er zit 8 miljoen aan subsidie in, 

waaronder 3,7 miljoen euro aan rijksgeld dat door de provincie is toegekend. 

Bron; PZC 

 

Bron; RWS 

https://www.topics.nl/playlist/a-rijkswaterstaat-70bfd4/
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Werkzaamheden Hedwige- en Prosperpolder in volle gang 

30 april 2020 

 

Hoewel het coronavirus veel zaken in de wereld platlegt, is het in de Hedwige-

Prosperpolder bedrijvig.  De Vlaamse Waterweg nv startte in maart met het 

graven van een geulenstelsel in de Hedwigepolder. Door het mooie lenteweer 

loopt dit erg soepel. 

  

 
 

 

Het project is zowel onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde, wat 600 

hectare getijdennatuur realiseert, als het Sigmaplan. Dat laatste beschermt 

Vlaanderen tegen overstromingen en zorgt voor honderden hectare nieuwe 

riviernatuur. De Hedwigepolder ligt op Nederlands grondgebied, de 

Prosperpolder aan Vlaamse kant. In de Prosperpolder ligt inmiddels al een 

nieuwe ringdijk, en kunnen vogels terecht op optimaal ingerichte tijdelijke 

broedeilanden. Ook zijn hier maatregelen genomen om roofvogels of vossen op 

afstand te houden. Tijdens het broedseizoen (van april tot augustus) liggen de 

werkzaamheden hier stil. 
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Werkzaamheden 

Op dit moment wordt een grote hoofdgeul in de Hedwigepolder uitgegraven. 

Daardoor kan water straks vlot het gebied in en uit stromen en ontstaat er 

dankzij het getij een meergeulenstelsel. Ook worden werfwegen aangelegd om 

afgegraven grond te vervoeren naar andere delen in het gebied. Dat krijgt dan 

weer een andere bestemming, bijvoorbeeld om de nieuwe ringdijk te maken. 

Ook wordt er vlak buiten het projectgebied een nieuw verblijf gebouwd voor 

vleermuizen. In een dijkje wat niet dient als waterkering komt een kelder waar 

de beestjes veilig in en uit kunnen vliegen. Dat zal begin mei klaar zijn. Ook 

wordt komende maand de dijk tussen de Hedwigepolder en de naastgelegen 

Sieperdaschor verwijderd, maar moet een tussendijk ervoor zorgen dat er geen 

water meer in het schor kan stromen. 

 

Lokale samenwerking 

Ook het dierenrijk werkt hard mee in het gebied. Dat is een slimme 

samenwerking: dankzij de schapen van een lokale schapenboer blijft het gras 

op de ringdijk netjes op lengte. De schapen begrazen de dijk, terwijl het gebied 

met behulp van veeroosters en klaphekjes nog steeds toegankelijk is voor 

publiek. 

 

Toekomstplaatje 

Samen met de streekholders van Grenspark Groot-Saefthinge is een enorme 

panoramaheuvel met uitkijktoren ontworpen. In het gebied wordt de overtollige 

afgegraven grond gebruikt om die heuvel te construeren. Daarvoor moet wel 

het bestemmingsplan in de Hedwigepolders worden herzien. Die procedure 

start in de periode april-mei op. En wist je trouwens dat archeologen onderzoek 

doen naar scheepswrappen en verdronken dorpen in de bodem? Je leest meer 

informatie over alle ontwikkelingen in de Hedwige-Prosperpolder in de speciale 

nieuwsbrief van het Sigmaplan van april 2020! 

 

De werkzaamheden lopen nog tot voorjaar 2023. In die tijd zullen de ringdijk in 

de Hedwigepolder worden aangelegd, de Scheldeschor worden afgegraven 

(2021), bestaande dijken worden afgegraven, het geulenstelsel bijgewerkt 

(2022) en het project worden afgerond (2023). Het project is onderdeel van de 

Ontwikkelingsschets 2010. 

 

Bron: vnsc.eu  
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Roode Vaart Zevenbergen 
  
 
Via de Roode Vaart in Zevenbergen wordt een extra aanvoerroute gecreëerd 

van zoet water voor West-Brabant. De Roode Vaart kan ook dienen als 

alternatieve zoetwatervoorziening om de effecten van een zout Volkerak-

Zoommeer te compenseren. Hiernaast draagt het project bij aan stedelijke- en 

gebiedsontwikkeling en biedt het recreatieve mogelijkheden. De planning is dat 

de nieuwe verbinding eind 2019 klaar is. 

 

In de kern Zevenbergen worden 

de Roode Vaart Noord en Zuid 

weer met elkaar verbonden door 

een openwatergedeelte en een 

lange duiker. Via deze route kan 

extra water worden aangevoerd 

naar het Brabantse Mark-

Vlietsysteem en de omliggende 

poldergebieden.  

 

Met hulp van een gemaal bij de 

bestaande sluis Roode Vaart 

kan maximaal 3,5 m3/s extra water worden aangevoerd vanuit het 

aangrenzende Hollands Diep. De maatregel draagt ook bij aan het verfraaien 

van het oude Haventerrein dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw is 

gedempt. De alternatieve aanvoerroute in Noord-West Brabant via de Roode 

Vaart in Zevenbergen is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Waterpoort. De 

maatregel is opgenomen in de Voorkeurstrategie zoet water van Zuidwestelijke 

Delta en is daarmee onderdeel van het Deltaprogramma Zoet Water. 

 

Vooruitlopend op een besluit over een zoet of zout Volkerak-Zoommeer hebben 

vier regionale partijen en het Rijk de alternatieve aanvoerroute bestempeld als 

een “altijd-goed maatregel”. Partijen tekenden eind 2013 een 

Samenwerkingsovereenkomst. 

 

Bron;Zuidwestelijke Delta  
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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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