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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 
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 
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H. Nijssen (Hans)        
Penningmeester   
   E-mail:     penningmeester@wvdeschelde.nl 
       
 
A. Fiktorie (Annemiek)        
2e Penningmeester   
   E-mail:     penningmeester@wvdeschelde.nl 
       
R. de Kok (Robin)          
Voorzitter activiteiten      
commissie    
   E-mail:  actcom@wvdeschelde.nl 
 
R. de Waal (Ruud)       
Voorzitter 
technische commissie          
           E-mail:  tc@wvdeschelde.nl 
 
R. de Kok (Robert)     
Interim 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 
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VOORWOORD van de voorzitter, 

23 september 2018   

Geachte leden,       

 

Na mijn laatste voorwoord in juli is er 
veel gebeurd, in deze voorwoord was 
ik niet op mijn best en was het ook 
maar een kort verhaaltje met enkel 
negatieve input. 

 

In deze periode is er op 21 augustus een extra alv geweest aangevraagd 
door de twee geschorste leden. Er hadden ruim honderd leden de moeite 
genomen om deze bij te wonen. De twee leden die deze alv hadden 
aangevraagd konden hun zegje doen op deze avond. Een van deze twee 
leden was niet aanwezig wegens ziekte zodat de ander het woord kon nemen 
en uiteen zette waarom de schorsing opgeheven moest worden. Er was 
hierna een schriftelijke stemming door de leden of de schorsing werd 
opgeheven wat deze twee leden wilde of de schorsing handhaven. Dat 
laatste gebeurde, ruim 80% van de leden stemden voor handhaven van de 
schorsing en dat was een mooie opsteker voor het bestuur en zeker ook voor 
de havenmeester. Na deze moeilijke periode voor de havenmeester en het 
bestuur die al bijna 8 maanden duurt hebben wij besloten om het 
lidmaatschap van deze twee leden op te zeggen. Het bestuur wacht af of er 
nog vervolg stappen komen, wij hebben inmiddels wel een advocaat 
ingeschakeld om deze zaak verder te behandelen als het zo ver komt.   

Over zeven maanden (de alv van April 2019) zal de voorzitter afscheid 
nemen en na 15 jaar stoppen met deze functie. Hij is al enkele jaren bezig 
om zijn functie over te dragen naar een nieuw persoon man of vrouw maar tot 
heden heeft zich nog niemand zich gemeld. Jammer dat dit zo moeizaam 
gaat en ik maak mij nu toch ernstige zorgen dat er geen opvolger komt. Dat 
zou betekenen dat de werkzaamheden moeten worden verdeeld over de 
overige bestuursleden  of er gebeuren dingen niet meer zo simpel is het. Dus 
ik zou toch de vraag terug leggen bij de leden, kijk in de gelederen of jullie 
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iemand zover kan krijgen om deze functie te ambiëren, iemand die wij over 
het hoofd zien. Nog zeven maanden…………           

De voorbereidingen voor het winterseizoen op de wal of in het water zijn in 
volle gang. Dus de hijsploeg heeft de komende maanden de handen vol om 
alle schepen weer op de kant te krijgen. Wilt u wel op tijd aangeven wanneer 
u uit het water wilt zodat wij een goede planning kunnen maken. Er zijn nog 
wel aanpassingen doorgevoerd wat betreft het hijsen, u moet met twee man 
aanwezig zijn, het gebeurd nog wel eens dat er een vrouw mee komt, maar 
met alle respect er wordt wel wat verwacht van deze persoon zoals onder de 
boot kruipen met een blok hout of in de mast klimmen het is best fysiek 
zwaar. 

Bij zeiljachten met masten boven de 15 meter moeten in het vervolg 3 
personen aanwezig zijn als de mast eraf gaat zodat de huismeesters de 
handen vrij hebben. Het gebeurd vaak dat de hijsmeesters aan de masten 
gaan trekken maar dit is niet de bedoeling. 

Wij vragen u enig begrip hiervoor omdat de hijsmeters pro deo u schepen uit 
het water halen en dat willen zij blijven doen als u de juiste medewerking 
verleend. 

Tevens zoeken wij nog hulp hijsmeesters die kunnen helpen met het hijsen 
en verder door kunnen groeien tot hijsmeester. Het is zeer leuk werk, er 
wordt wel een doses zelfstandigheid verwacht maar dat wordt je bijgeleerd 
door de ervaren hijsers. Zit je bij de hijsploeg doen hoef je geen 
zelfwerkzaamheid meer te doen en bij genoeg hijsbewegingen kun je je eigen 
boot gratis in/uit het water halen. 

Er wordt door leden die zelfwerkzaamheid doen steeds meer de vraag 
gesteld aan het bestuur of zij de zelfwerkzaamheid kunnen afkopen. Wij 
hebben als bestuur hier altijd negatief op gereageerd omdat dit 
saamhorigheid zou bevorderen. Maar wij realiseren ons ook dat de 
samenleving veranderd en dat vrije uren voor sommige leden belangrijker zijn 
dan zelfwerkzaamheid doen bij onze vereniging. Wij willen dit item bij de 
volgende alv behandelen en in een discussie vragen wat de leden er van 
vinden.             

 



7 
 

De sluitingstocht van 15 en 16 september was weer heel gezellig. De 
temperaturen waren ook aangenaam en met 16 schepen was het een leuke 
happening. In de namiddag werd een warm buffet geserveerd en met een 
lekker zonnetje was het prima vertoeven in Goes. Op zondag vertrokken de 
meeste schepen weer naar Bergen en was het een geslaagd weekend.    

Op zondag 4 November is er weer de mosselavond en u krijgt binnenkort 
weer een uitnodiging per e-mail waar u zich aan kunt melden, het bestuur 
hoopt u daar te zien op deze zondag.      

Namen het bestuur, 

Met ZeeZoute groeten, Bram Aertssen. 
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Aanwezigheid Havenmeester 
 
 t/m 11-11-2018 
Maandag  9:00 uur t/m 12:00 uur 
Dinsdag  9:00 uur t/m 12:00 uur 
Woensdag  vrij 
Donderdag  9:00 uur t/m 12:00 uur 
Vrijdag  9:00 uur t/m 16:00 uur 
Zaterdag  8:30 uur t/m 16:00 uur 
Zondag vrij 
 
 
De havenmeester probeert bij hijsbeweging buiten het schema aanwezig te 
zijn. Zie havenkantoor en/of Website voor aangepaste tijden.’ 
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Onze parel! 
 
Afgelopen periode is ALW zichtbaar geworden voor een breder publiek. Na 
vele afgravingen en verbouwingen mogen we wel zeggen:  “We zijn een echt 
pareltje geworden aan de Binnenschelde van Bergen op zoom”. 
 
Vaak gebeurt het dat er op zaterdag spontaan mensen komen aanlopen en 
die zeggen dan ¨Ik heb nooit geweten dat hier een zeilschool zat¨ en wat kost 
het om hier een bootje neer te leggen. Kortom we zijn zichtbaar geworden. 
Maar bij ALW verandert ook veel op het moment. Zo hebben we voortaan 
een paar prachtige boten aan de steiger liggen waar vanuit ALW zeillessen 
geeft aan volwassen. De eerste aanpassingen zijn gedaan op de steiger voor 
het gehandicapte zeilen waar we in 2019 mee gaan starten. En voor 14 
oktober staat er nog een prachtige delta combi op het programma bij ALW.  
 
In de tweede week van september mochten wij ook de keurmeester van het 
CWO zeilen ontvangen. Na een goed gesprek en toetsing op vele punten 
was daar dan het moment dat hij zei “Ik ga nog even mee het water op en 
dan hoort u het zo van mij”.  Na 30 minuten komt hij terug en hij zegt “Heren,  
alles is goed voor elkaar hier en jullie zijn wederom geslaagd! En ik kan u 
zeggen ik moet bij veel zeilscholen nog een keer terug komen om dat ze de 
eerste keer niet slagen......” 
 
Dank aan de trainers van ALW en de vele vrijwilligers die onze club mee 
draaiende houden. Want zonder jullie geen ALW en geen les mogelijkheden 
voor de kinderen en volwassenen! Nog een paar weekjes en dan gaan de 
boten er weer uit en gaat ALW weer in een korte winterslaap. maar ook in de 
komende periode blijven wij actief voor onze leden. Want bij ALW is altijd wat 
te beleven! Laten we met elkaar zuinig zijn op onze mooie parel aan de 
binnen schelde ALW 
 
Uw schrijver, Aan lagerwal, Joris Volker  
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Zomaar wat leuke foto’s 

Bij de afgelopen sluitingstocht waren er toch nog mensen die een duik 
waagden in de haven van Goes.  

Maar dat een bestuurslid het voorbeeld moest geven was wel heel bijzonder. 
Achteraf was het een verplicht nummer voor dit bestuurslid.  Hij wilde een 
schipper helpen zijn boot af te meren, maar bij het bukken viel zijn bril in het 
water een bekend verschijnsel bij boot mensen. Dus de enige optie het water 
in en duiken, Robin de Kok ik vond het toch stoer.   

 

Info en Foto Bram Aertssen 
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Met het fietsen deze zomer reden wij over de dijk Strijen ham en zagen een 
mooi natuurverschijnsel aan de oevers van de Oosterschelde. Het was een 
warme dag 30°C en windstil. Het water aan de oever was wit gekleurd en het 
leek net of er een pak melk was leeggegooid. Heb deze foto doorgestuurd 
naar de opziener van de visserijen en hij vertelde mij dat dit oestermelk was 
dat ook regelmatig voorkomt in de Grevelingen. In de maanden juli en 
augustus zijn de oesters aan het voortplanten. Dit noemt men melken. Ze 
produceren een wolkje bestaande uit oesterlarven die op dat moment door 
vrouwelijke oesters worden verspreid. De mannelijke oesters laten op een 
seintje van moeder natuur hun spermacellen los, die door de vrouwelijk 
oester via het water in de kieuwholte worden opgenomen, waar de eitjes 
worden bevrucht. Na 1 a 2 weken worden de larven "uitgeblazen", waarna ze 
in de bovenste waterlagen tussen plankton leven en rondzwemmen. Hooguit 
5 % overleeft en zakt naar de bodem om zich op een harde ondergrond vast 
te zetten en daar de rest van hun leven blijven. Oesters voeden zich met 
plankton. 

Info en Foto Bram Aertssen 
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Aan de leden en begunstigers van; 
W.V.”DE SCHELDE” te Bergen op Zoom  

 

Bergen op Zoom, September 2018  

 
Voorlopige agenda 
Najaar ledenvergadering, 
 

Datum       : 23 november 2018 
Plaats        : Clubhuis Vermuidenweg 4  

Aanvang    : 20.00 uur 

1 Opening. 
2 Vaststellen notulen van de extra algemene ledenvergadering d.d. 21 

augustus 2018 (Af te halen vanaf 13 november 2018 op het 
havenkantoor of digitaal op de website.) 

3 In - en uitgaande post. 
4 Begroting 2018 (Af te halen vanaf 13 november 2018 op het 

havenkantoor of bij de penningmeester per e-mail.) 
 

5 Pauze 
 

6 Mededelingen van het bestuur. 
7 Jeugd.  
8 Rondvraag. 
9 Sluiting. 
 

Hopende u allen te mogen begroeten; namens het Bestuur. 

Bram Aertssen, 

Voorzitter 

Tijdens de vergadering is roken niet toegestaan. 
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Sluitingstocht  

Het was dit jaar weer een gezellige drukte tijdens de sluitingstocht. 
Traditiegetrouw vertrokken we naar jachthaven De Werf in Goes, waar we 
met zestien schepen het vaarseizoen afsloten. 
Het was dan ook een prachtig seizoen. Hoe vaak komt het nu voor dat je 
zowel tijdens de openingstocht als de sluitingstocht kunt zwemmen? 
 
Op zaterdagmiddag konden we in 
het zonnetje het borreluurtje ingaan. 
Een goedverzorgd buffet stond 
klaar, met een ijsje na. 's Avonds 
werden we verwend door een sterk 
staaltje Spaanse dans, nadat we 
ons hoofd in een doos hadden 
gestoken en samen zo snel mogelijk 
woorden probeerden te maken. 
 
 
Er werd gedanst en gezongen tot de 
muziek uit ging om de volgende 
ochtend op tijd te zijn voor de brug. 
In colonne vertrokken we terug in de 
richting van Bergen op Zoom. 
 
Nogmaals bedankt voor de 
gezelligheid en we zien jullie graag 
opnieuw tijdens de Mosselmiddag 
op 4 november! 
 
De activiteitencommissie 
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PERSBERICHT 
 

Van 28 t/m 30 juni  

Deltaweekend 2019 vanuit Colijnsplaat 
 

De 49e editie van het Deltaweekend vindt plaats in het weekend van vrijdag 

28 tot en met zondag 30 juni 2019. Het Deltaweekend is al vele jaren dé 

zeilwedstrijd van het jaar op de Oosterschelde in Zeeland. Dit jaar werden 

de wedstrijden gevaren vanuit Zierikzee, de haven waar het ooit begon. 

Voor komend jaar is gekozen voor Colijnsplaat. De haven ligt direct aan de 

Oosterschelde en het wedstrijdgebied. Voor toeschouwers een prachtige 

uitkijkpost om de wedstrijden ook vanaf de kant te kunnen volgen. Net als 

in 2017 wordt rond de vissershaven in Colijnsplaat een "regatta village" 

gebouwd waar het goed vertoeven is voor de zeilers.  
 

Vrijwel elke zeiler kan bij het Deltaweekend terecht, van sterk competitief 

tot meer recreatief. Het Deltaweekend betekent wedstrijdzeilen zoals 

bedoeld, met een fanatieke strijd op het water en veel gezelligheid aan de 

wal. Inschrijven kan in de IRC en ORC klassen, de Rond- en 

Platbodemklassen en diverse eenheidsklassen. Ook ongemeten jachten en 

Belgische jachten met een CR-rating zijn welkom. De organisatie streeft 

naar een verdere groei van de wedstrijdvelden, zowel in aantal als in 

diversiteit. Voor meer informatie zie ook www.deltaweekend.nl. 

 

 
Fotobijschrift:

 
 

Het wedstrijdwater ligt in 
Colijnsplaat vlak voor de 
deur (Anusjka Martens, 
Objectivo Fotografie) 
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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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 
      

  

2018 
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Activiteitenkalender 2018/2019  W.V. “De Schelde”  

 27 Oktober 2018    Waailappenrace 

 4 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  
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