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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 

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   
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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, 

 

 Beste leden, 

 

Schreef ik in ons clubblad van juli nog 

dat de zon ons weer was komen 

begeleiden op onze vaartochten, 

moet ik nu helaas constateren dat het 

’s avonds alweer veel vroeger donker 

is, wat betekent dat het vaarseizoen langzaamaan ten einde gaat lopen. 

 

Vanwege de deadline voor het inleveren van kopij schrijf ik dit stukje op de 

vrijdag voor onze sluitingstocht naar Goes waarvoor ik dit keer helaas verstek 

moet laten gaan.   

 

Gelukkig hebben veel leden zich hiervoor ingeschreven en zijn de 

weersverwachtingen erg goed; dat is niet alleen heel leuk voor de deelnemers, 

maar ook voor onze leden die als lid van de  

activiteitencommissie er telkens weer hun schouders onder zetten om hier iets 

moois van te maken. 

 

In oktober is er bij “Aan lager Wal“ de Delta Combi, waarbij U als lid ook van 

harte welkom bent om onze jeugdleden bezig te zien.  Ik kan U zeggen dat het 

op die mooie locatie heel goed vertoeven is met een drankje op het terras en 

ondertussen te zien hoe er aan de toekomst van 

onze vereniging gewerkt wordt. Voor de zeilers onder ons is er tenslotte, na een 

jaar te zijn weggeweest, de Waailappenrace en daarna wordt het dan helaas 

tijd om de zeilen op te bergen en onze schepen winterklaar te maken. 

 

Ook is er natuurlijk weer veel werk te verrichten om ons haventerrein, 

gebouwen en materiaal te onderhouden of te verbeteren, waarvoor we middels 

de zelfwerkzaamheid weer een beroep doen op onze leden. Ook wanneer U 

niet hiervoor bent ingedeeld bent U natuurlijk altijd van harte welkom om Uw 

steentje bij te dragen aan de vereniging. 
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Niet alleen voor kluswerk, maar ook voor werkzaamheden in commissies of 

bestuur doen we graag een beroep op U als lid.  We hebben gelukkig een flinke 

club vrijwilligers, maar voor de continuïteit is het van groot belang dat er 

versterking komt.  Er zijn vrijwilligers die na vele jaren hun taak graag  zouden 

willen overdragen en er zijn ook nog steeds minder hulpkrachten dan wat 

wenselijk is, waardoor de werkdruk bij de leden die nu al veel tijd in de 

vereniging steken soms te hoog ligt. 

Het is niet alleen van belang voor onze vereniging, maar het geeft ook 

voldoening om samen iets te organiseren of te realiseren waar wij allemaal 

plezier aan beleven. Dus mocht U de mogelijkheid hebben een steentje bij de 

dragen aan een van de commissies, 

het bestuur of op ander gebied, laat ons dat dan alstublieft weten. 

 

Ik wens U nog vele mooie vaardagen toe voor het resterende vaarseizoen en 

hoop U te zien op een van de nog komende activiteiten of op onze 

najaarsvergadering in november. 

 

Aart de Valk. 
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Werkzaamheden aan steigers Bergsediepsluis 

De werkzaamheden aan de diensten- en calamiteitensteiger van de 

Bergsediepsluis gingen maandag 2 september van start.  

In drie weken tijd wordt de dienstensteiger aan de zuidwestkant in de 

voorhaven gesloopt en de calamiteitensteiger aan de noordwestkant 

gerestaureerd. De hinder voor scheepvaart blijft beperkt. 

Dienstensteiger 

Beide steigers staan op de rol om over vijf jaar vervangen te worden. Maar de 

dienstensteiger verkeert al een aantal jaar in zodanige staat dat schepen er niet 

kunnen aanleggen. Vanuit veiligheidsoverwegingen heeft Rijkswaterstaat er 

daarom voor gekozen om deze steiger in zijn totaliteit weg te halen. 

Allereerst worden de ponton, brugdelen en het betonnen landhoofd verwijderd. 

Vervolgens worden de ondersteuningspaal en de houten hulppalen getrokken 

en afgevoerd. En tot slot worden de afmeer- en geleidepalen gedemonteerd. 

 

 

Calamiteitensteiger 

Deze geleidepalen worden deels hergebruikt bij de renovatie van de 

calamiteitensteiger, waar boten in geval van nood kunnen aanmeren om de 

hulpdiensten aan boord te laten. Zo wordt er op een duurzame manier voor 

gezorgd dat de veiligheid van de steiger de komende vijf jaar weer 

gegarandeerd kan worden. 
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Het huidige ponton van de calamiteitensteiger dat bij hoog en laag water mee 

naar boven en beneden gaat, zal eerst worden verwijderd. De geleide- en 

afmeerpalen worden gewisseld met de vrijgekomen palen van de 

dienstensteiger. Een nieuwe ponton wordt aangebracht. En als laatste worden 

de brugdelen gerenoveerd. 

Schepen die willen aanmeren zullen geen hinder van de werkzaamheden 

ondervinden. Zij krijgen door de bediener een andere steiger toegewezen. 

Meer weten over de projecten die Rijkswaterstaat uitvoert in het kader van een 

bereikbaar Zeeland? Raadpleeg dan onze website: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/samen-werken-aan-een-bereikbaar-zeeland/index.aspx.  

 

 

  

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/samen-werken-aan-een-bereikbaar-zeeland/index.aspx
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Veel ongelukken op het water door drukte en slechte schippers 

Het wordt steeds drukker op het water en dat veroorzaakt regelmatig 

problemen. Vorig jaar waren er 176 ernstige scheepsongevallen. Het gaat 

dan om ongelukken waarbij doden en zwaargewonden vielen of waarbij 

grote schade was. Dat blijkt uit cijfers die de onderzoeksredactie van RTL 

Nieuws opvroeg bij Rijkswaterstaat.  

Deskundigen schrijven het toe aan de toenemende drukte. Ook is het 

makkelijker voor onervaren schippers om het water op te gaan. Zij kunnen 

situaties vaak niet goed inschatten en komen een stuk eerder in de problemen, 

zegt Rowena van der Maat. Zij is projectleider van Varen doe je Samen, een 

campagne om veiligheid op het water te verbeteren. "Mensen moeten vooral 

opletten bij knooppunten waar beroepsvaart en recreatievaart samenkomen. 

Zorg dat je de regels kent en hou je daar ook aan." 

Ook kleinere incidenten op het water 

In 2018 werden bij Rijkswaterstaat 1349 incidenten op het water gemeld. Dan 

gaat het dus ook om lichte botsingen, motorproblemen of schippers die vast 

komen te zitten in waterplanten. Niet alle incidenten worden goed geregistreerd, 

waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger ligt. In de zomer 

betekent het dat het zeker vijf keer per dag misgaat. In één op de zeven 

incidenten ging het om een 'significant' ongeval dat letsel of grote schade tot 

gevolg had. 

Het aantal geregistreerde ongevallen steeg tussen 2017 en 2018 met 19 

procent. Volgens Rijkswaterstaat komt dat niet doordat er meer ongevallen zijn, 

maar doordat de registratie is verbeterd.  
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Alle ongevallen op een kaart 

Blauw, alleen beroepsvaart 

Geel, alleen recreatievaart 

Rood, zowel recreatievaart als beroepsvaart 
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Gevaarlijk knooppunt 

Eén van de plekken waar volgens de database van Rijkswaterstaat veel 

incidenten gebeuren, is de zogeheten Pampusgeul. Dit is een strook tussen 

Amsterdam en Almere, langs het eilandje Pampus. Een ingewikkeld 

knooppunt waar veel gevaren wordt door verschillende soorten boten, van 

zeilers en sloepjes tot grote binnenvaartschepen en andere beroepsvaart.  

Sijmon Zondervan van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komt 

regelmatig op dat stuk. "Wat je regelmatig ziet, is dat een paniekmanoeuvre 

gemaakt moet worden om weg te komen bij een binnenvaartschip. Als dat te 

laat gebeurt, komt dat ding echt dichtbij. En als-ie je raakt, ben je kansloos." 

Volgens Zondervan is er vaak sprake van een gebrek aan kennis, met alle 

risico's van dien. Niet alle ongevallen worden goed bijgehouden. Het is 

daardoor lastig te zeggen hoe het aantal incidenten verandert.  

Wel stelt Rijkswaterstaat dat door de droogte van vorig jaar meer schepen vast 

kwamen te zitten liepen, bijvoorbeeld in de Waal bij Nijmegen. 

Bron,Rijkswaterstaat 

==== 
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Zeilen met een beperking kan bij ONS aan Lager Wal! 

Wij doen dit onder de vlag van Sailability Nederland.  Zie www.sailability.nl kijk 

bij Verenigingen en je vindt ons. 

 

In 2017 hebben een groep ondernemers een Drakenbootrace gehouden en er 

is een prachtig sponsor bedrag van € 30.000,- bijeen geroeid.  

Daarvan zijn in 2018 een tweetal speciale zeilboten gekocht, deze Hansa 

zeilboten (type: 303 Wide) komen helemaal uit Australië, ook is er een 

zeecontainer en een tweetal til-liften aangeschaft. Hiermee kan een rolstoel 

gebruiker eerst in de zeilboot en na het zeilen uit de boot getild worden. 

Afgelopen zomer hebben wij met Christel Verbocht en haar vriend Tom proef 

gevaren. Dat is hun beide goed bevallen. De foto’s hiervan staan op de website 

bereikbaar via www.sailability.nl kijk bij verenigingen en vindt WV de Schelde. 

Er zijn een paar bijzonderheden aan deze boot die hem zo geschikt maken voor 

het zeilen. De boot heeft twee masten, een voor het voorzeil en een voor het 

grootzeil. Die masten kunnen met touwtje draaien, zo kan jij vanuit jouw 

zitplaats de masten roteren en dus het zeil oppervlak verkleinen. De zeilers 

zitten heel laag in de boot, met hun heupen globaal op de waterlijn. Ten derde 

is het steekzwaard dat 1 meter diep steekt, en de laatste 20 cm weegt 30 kg. 

Een andere bijzonderheid, het roer bedien je door handel welke gesitueerd is 

tussen de beide zeilers in.  

Daarnaast is er ook belangstellig van meerdere mensen met een beperking. Er 

heeft zich een vrouw gemeld en als ook een kind van 8 jaar.  Dat succes zorgt 

ervoor dat wij nu op zoek zijn naar mensen welke ons wal- & water- team willen 

vormen. Voor dit team  hebben wij de eerste aanmelding gehad, een persoon 

van binnen onze vereniging en een nieuw persoon van buiten de Vereniging.  

http://www.sailability.nl/
http://www.sailability.nl/
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Kom ons helpen, wij kunnen aanbieden om mee te zeilen of mee in de 

begeleidingsboot te stappen, kortom het wordt een aangenaam team, dat ook 

zelf plezier heeft en er voor zorgt dat onze gasten met plezier uit zeilen gaan.  

 

Hoe werkt Sailability? 

In bijna alle Verenigingen kiest men op voorhand een aantal dagen uit in 

voorjaar en najaar. Hierop kunnen mensen met een beperking op inschrijven,  

zij krijgen dan de gelegenheid om op die dag dan 1,5 uur te zeilen en betalen 

daarvoor € 15,- per keer. De boten moeten eerst in het water gelegd worden, 

dan hebben velen dus hulp nodig om in en uit die zeilboot te komen daar is de 

walploeg voor, daarnaast begeleiden de waterploeg de mensen die zeilen op 

het water, geven zeil instructie desgewenst.   

Andere methode is dat mensen gewoon lid worden van onze Vereniging.  En 

net als U toegang verkrijgen tot de jachthaven en/of onze Jeugd- & Zeil locatie 

“aan Lager Wal”.   

De coördinator, zeg de opstarter van deze activiteit is Maarten Velthoen, aan 

hem kunt uw vragen hierover stellen of aangeven dat u graag meewerkt om 

zeilen voor mensen met een beperking mogelijk te maken. 
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Giftig visje slaat toe op strand 

 

Het aantal giftige kleine pietermannen in de Noordzee neemt toe. Het diertje 

sloeg vorige week toe op het strand van Knokke waar een vrouw werd gestoken 

en met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.  

In vergelijking met studies van twintig jaar terug is er een vervijfvoudiging van 

het giftige warmwatervisje in de Noordzee, blijkt uit onderzoek van het Vlaams 

Instituut voor Kust en Zee (VLIZ). De Noordzeegarnaal, een koudwatersoort, is 

juist met factor vijf afgenomen.  

 

 

De kleine pieterman hoort eigenlijk helemaal niet thuis in de Noordzee, maar 

doordat het water opwarmt komt een van de giftigste visjes nu ook hier vaker 

voor. ,,De Noordzee is de voorbije halve eeuw met 1,7 graden opgewarmd, 

twee keer zo snel als het wereldgemiddelde voor oceaan en zeeën. Dit uit zich 

in allerlei verschuivingen in het voedselweb, met als belangrijkste het 

wegtrekken van koudwatersoorten en een toename aan dieren en planten 

afkomstig van de Atlantische Oceaan of zuidelijker”, meldt de VLIZ. 

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw leek de kleine pieterman hier 

bijna uitgestorven. Sindsdien neemt het aantal gestaag toe. 

 

Bron: Pzc 
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Aan de leden en begunstigers van; 
W.V. ”DE SCHELDE”  te Bergen op Zoom  

 

Bergen op Zoom, September 2019  

 
Voorlopige agenda 
Najaar ledenvergadering, 
 

Datum       : 22 november 2019 
Plaats        : Clubhuis Vermuidenweg 4  

Aanvang    : 20.00 uur 

 

1 Opening. 
2 Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 18 april  2019 (Af te 

halen vanaf 11 november 2019 op het havenkantoor of digitaal op de website). 
3 In - en uitgaande post. 
4 Begroting 2020 (Af te halen vanaf 11 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 
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Energie-eiland: inspiratie voor de toekomst 

22 juli 2019  

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland 
en is onderdeel van een brede natuur- en milieubeweging in Nederland met 
zo’n 1000 leden.  

Voor een ontwerpwedstrijd om een energielandschap vorm te geven in het 
kader van de energietransitie, kwam een consortium (waarvan de 
ZMf  onderdeel uitmaakt) met het idee om een energie-eiland te creëren in het 
mondingsgebied van de Westerschelde.  

 

 
 
Het energie-eiland 

Het concept richt zich op een eiland dat gebruikt kan worden voor de opslag 
van hernieuwbare energie dat wordt opgehaald door bijvoorbeeld windpark 
Borssele. Het eiland bestaat een innovatief systeem van zeewaterbatterijen en 
drijvende zonnepanelen. Deze zeewaterbatterijen slaan energie op door zout 
zeewater te splitsen in basisch en zuur water (een osmose proces). 

 

https://www.vnsc.eu/nieuws/11699-netaansluiting-windparken-op-zee.html
https://www.vnsc.eu/nieuws/11699-netaansluiting-windparken-op-zee.html


19 
 

Nevenfuncties van het eiland 

Naast de opslagfunctie biedt het eiland ook andere gebruiksfuncties die voor 
het deltagebied belangrijk zijn: 

1. Het eiland vergroot het intergetijdengebied, met nieuwe broedgebieden 
voor vogels. 

2. Het eiland heeft een gunstig effect op de kustbescherming omdat delen 
van de kust meer in de luwte komen te liggen. 

3. Er zijn functiecombinaties mogelijk met ecotoerisme en zeeboerderijen 
voor eiwitrijke teelten. Door boven de zeewaterbatterijen drijvende 
zonnepanelen aan te brengen, kunnen Zeeuwse landbouwgronden 
worden ontzien en in gebruik blijven voor grondgebonden teelten. Dat 
draagt bij aan het behoud van een uniek open landschap. 

Prijsvraag 

Coöperatie NederLandBovenWater schreef drie openbare prijsvragen uit in 
samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, 
Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. 
In februari is bekend gemaakt dat ZMf de tweede prijs heeft gewonnen bij de 
prijsvraag Energielandschap van de toekomst. SVP is met het plan ‘Onder de 
Zeeuwse zon’ als winnaar uit de bus gekomen. 

 

=== 

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 

 

 

 



20 
 
  



21 
 

 

Van de penningmeester                 

BTW 

In 2017 is er een btw plicht ingesteld voor jachthavens. Zodra er diensten 

worden verleend voor motorboten (ligplaats, huur bok, gebruik hijsmast en 

passanten) moet op grond van de regelgeving conform de uitspraak van het 

Europese Hof van Justitie BTW worden berekend. Dienstverleningen aan 

zeilboten zijn vrijgesteld van BTW–heffing omdat dit een sportactiviteit betreft. 

Zoals op de ledenvergadering is verteld hebben we dit voorjaar een gesprek 

gehad met de belastinginspecteur en deze heeft onze vereniging op grond van 

de aangeleverde cijfers vrijgesteld van BTW-heffing over de jaren 2017 en 

2018. Deze ontheffing is verleend op basis van de regeling Vrijstelling 

Fondswervende Diensten en Fondswervende Leveringen.  Omdat we zijn 

vrijgesteld van BTW mogen we ook geen BTW meer op de factuur vermelden. 

Destijds is al afgesproken dat de tarieven voor motorboten en zeilboten 

hetzelfde blijven en de vereniging de btw-lasten zou dragen. We hoeven nu 

over 2017 en 2018 geen btw af te dragen. Omdat we elk jaar opnieuw deze 

ontheffing moeten aanvragen bij de inspecteur, hebben we onze interne 

administratie hiervoor aangepast. Concreet: op de facturen wordt geen btw 

meer vermeld en de tarieven voor motorboten en zeilboten blijven gelijk. 

Financiële commissie 

Omdat onze statuten melding maken van een financiële commissie, willen we 

hier ook gebruik van gaan maken. Een financiële commissie is overigens iets 

anders dan een kascommissie. De kascommissie wordt immers aangesteld 

door de Algemene Ledenvergadering en controleert de financiële administratie 

van onze vereniging. Tot nog toe wordt het financiële werk uitgevoerd door 

twee penningmeesters Annemiek Fiktorie-Hoppenbrouwers en 

ondergetekende. Omdat vele handen licht werk maken, zijn we op zoek naar 

iemand die zitting wil nemen in de financiële commissie. Het zou heel mooi zijn 

als hij /zij beschikt over een boekhoudkundige achtergrond. Een lid heeft zich al 

aangemeld voor deze commissie, maar we zoeken nog iemand om de 

commissie op volle sterkte te krijgen. Als u interesse heeft, graag een mailtje 

naar penningmeester@wvdeschelde.nl. Wij bieden u uitstekende 

werkomstandigheden en een fijne werksfeer! 

Hans Nijsse  

mailto:penningmeester@wvdeschelde.nl


22 
 

 
 

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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WV De Schelde te Bergen op Zoom organiseert...  

de Waailappenrace   

 

Na enkele jaren van afwezigheid zal op zaterdag 19 oktober opnieuw de 

Waailappenrace gevaren worden. Dit evenement wordt traditioneel gevaren als 

thuisvaarwedstrijd voor schepen die in Bergen op Zoom en omgeving 

overwinteren, maar uiteraard zijn ook andere zeilers van harte welkom. Zowel 

de zeiler die voor het eerst aan een wedstrijd meedoet als de ervaren 

wedstrijdzeiler kan uitkijken naar een heerlijke dag op het water. Samen maken 

we er een sport van om de protestcommissie niet in actie te laten komen. 

 

De deelname staat open voor elke zeilboot (van leden en niet-leden), dus of u 

nu een ORC of ongemeten schip hebt, u bent van harte welkom. De ongemeten 

schepen krijgen een SW factor. 

 

U wordt uitgenodigd tot deelname aan deze uiterst in- 

en ontspannende zeilervaring. Het inschrijfgeld bedraagt per schip €30,-. In 

deze €30,- zit een maaltijd voor 4 personen. Boven de 4 personen wordt er €5,- 

per persoon extra in rekening gebracht. De kosten voor de deelname en extra 

maaltijden kunt u voldoen op de avond van de briefing in restaurant Bom Dia in 

Wemeldinge, op vrijdag 18 oktober om 20u (en een beetje...).  
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De start vindt plaats nabij de havengang Wemeldinge op zaterdag 19 oktober, 

de eerste start is om ca. 10.30 uur. De prijsuitreiking vindt plaats in het clubhuis 

van W.V. DE SCHELDE tijdens de maaltijd om ongeveer 20.00 uur. 

 

Als er op de geplande starttijd windkracht 7 Beaufort gemeten of verwacht 

wordt, zal de wedstrijd commissie besluiten de wedstrijd af te lassen. De 

deelnemers zullen op een gepaste manier ingelicht worden. 

 

Wilt u ook graag meedoen aan deze race? Schrijf u dan snel in via de pagina 

‘formulieren’ op de website www.wvdeschelde.nl. 

 

Hopelijk tot dan! 

De wedstrijd-/activiteitencommissie van WV De Schelde 

 

=== 
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Vervoer boot naar Portugal 

 

Enkele weken geleden is door Frans en ondergetekende een boot op een trailer 

geladen die een trip naar Portugal ging maken. 

De boot, een kruisertje van 8 meter stond al enkele jaren op het haventerrein en 

met de eigenaar heeft de verenging veel problemen gehad maar uit eindelijk is 

deze boot toch verkocht naar het buitenland. Een gespecialiseerd bedrijf uit 

Strijen die over heel Europa boten vervoerd ging de klus klaren. 

 

 

Bron, Bram Aertssen 
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De trip van ruim 2000 km ging via Frankrijk/Spanje en daarna naar de plaats 

Porto. 

 

De boot wordt daar opgeknapt en gaat daar dienstdoen als BB en gaat net 

onder Porto in een kanaal liggen waar deze wordt verhuurd voor toeristen. 

Deze boot had in Nederland geen tweede of derde leven meer maar in Portugal 

gaat de boot een heel ander functie tegemoet namelijk gewoon slapen…. 

 

 

Bron, Bram Aertssen 
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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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