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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   
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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 
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VOORWOORD van de voorzitter, 

 
Beste leden, 
 
De zomer is voorbij, de herfst begonnen 
dus na hopelijk nog wat mooie 
vaarweekeinden zit het seizoen er weer 
op en duurt het weer tot na de winter 
voor we ons voor het eerste vaartochtje 
in het nieuwe jaar klaar kunnen maken. 
 
Het was een vreemd seizoen en voor een verenigingsmens als ondergetekende 
niet het vaarseizoen waar je op gehoopt had. Geen clubtochten, geen gezellige 
drukte op dagen van zelfwerkzaamheid en geen samenscholingen van 
gelijkgezinden in kuip of koffiekot. Bestuursvergaderingen op 1,5 meter afstand 
en dan afgelopen vrijdag een algemene ledenvergadering waar slechts 14 
leden belangstelling toonden voor de ontwikkelingen in de vereniging.   
Je krijgt als je niet oppast het idee “waar doen we het allemaal voor“. 
 
Dus trek je je op aan de gedachte dat die 14 mensen wel geïnteresseerd zijn in 
hun club, enkele zijn speciaal voor de vergadering eerder van vakantie terug 
gekomen. Dat er meer leden zijn die echt wel geïnteresseerd zijn maar helaas 
verhinderd.  Het bestuur was voltallig aanwezig, onze penningmeesters hebben 
een zorgvuldig overzicht gegeven over de financiën van de vereniging en er 
was een mooie presentatie van de verschillende commissies.  De 
kascommissie heeft zijn taak verricht en daar verslag van gedaan en ook de 
aanwezige leden hebben door hun inbreng duidelijk gemaakt dat de vereniging 
hun aan het hart ligt. 
  
Aan de haven is er helaas weinig gebeurd aan onderhoud door de vertraging in 
de zelfwerkzaamheid en het gebrek aan een voorzitter technische commissie 
maar ook daar zijn er positieve ontwikkelingen waar een mens blij van wordt. 
Leden die zorgen dat het sanitair er steeds spic en span uitziet, het gras 
gemaaid is en de plantjes verzorgd. Gasten werden altijd vriendelijk ontvangen 
en geholpen  bij afwezigheid van de havenmeester.Di verse reparaties worden 
verricht door leden die niet vinden dat je enkel tijdens de zelfwerkzaamheid iets 
voor je eigen club moet doen. Er is een kleine commissie gevormd die gaat 
regelen dat de botenhelling naar de door leden aangegeven wensen wordt 
aangepast. 
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Aan lager wal heeft gelukkig wel een goed seizoen gehad met zeillessen, 
zeilweekend en varen met Sailability.  Er is werk aan terrein en steigers verricht 
en het clubhuis is door vrijwilligers omgetoverd tot een goedverzorgde 
sfeervolle ruimte. 
Tot slot bent U nu weer aan het lezen in ons eigen clubblad wat telkens weer zo 
goed verzorgd wordt de leden die veel van hun vrije tijd aan de WV de Schelde 
besteden. 
  
Dus het idee, wat je in een depressieve bui bij het vallen van het blad zou 
kunnen denken, dat mensen alleen maar lid zijn voor een goedkope ligplaats, 
klopt gelukkig niet. 
 
Aart de Valk. 
Voorzitter.  
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We zijn weer gestart !  
Sailability aan de Binnenschelde! 
 
Een onzichtbaar virus deeltje kan de wereld redelijk op zijn kop zetten. Hadden 
wij afgelopen winter onze locatie verbeterd met een oprijlaan van Stelconplaten, 
dankzij welwillende medewerking firma Bartels uit Moerstraten.. Kort daarna 
werden alle activiteiten stop gezet door iets onzichtbaars.  Het voorjaar en de 
zomer glipten door onze handen. Niets aan te doen, alle activiteiten werden 
stop gezet.  
 
Maar niet getreurd in september 2020 is ons protocol Covid-19 goedgekeurd en 
gingen wij uit varen. Met Johan, Tom en Martin hebben wij een klein wal team 
geformeerd. Wij zorgen ervoor dat de boten te water liggen en dat onze 
Sailability zeilers kunnen varen. Zo hebben wij een 9 jarig meisje uit Etten Leur 
ontvangen welke spastisch is en visueel een beperking heeft. Zij is aan boord 
geplaatst met onze tillift en heeft gevaren samen met haar moeder.  De 
stralende gezichten lieten het vaarplezier duidelijk zien.  
 
Ook Rafael was er, hij komt uit Terneuzen en kan zich goed verplaatsen met 
een rolstoel. Hij rijd zelf auto en dat maakt veel mogelijk voor hem. Zo kon hij 
ons bezoeken voor zijn zeilavontuur en meldde tot volgende week zondag, ben 
ik er weer! 
 
Isabel woont in Vosmeer en heeft een beperking aan een arm. Zij kan 
zelfstandig de boot in en uitstappen. Ook rijdt zij in haar eigen auto rond. Zo wat 
voorbeelden van mensen die bij ons langskomen aan de Binnenschelde om te 
zeilen in de Sailability boten.   
 
Op de website http://www.sailability.nl kan iedereen welke een beperking heeft 
zich aanmelden. Klik op verenigingen en in Brabant vindt je WV de Schelde 
welke het zeilen faciliteert.  
 
Kom eens kijken, op de website, daar lees je wanneer wij aanwezig zijn. 
Namens alle deelnemers en medewerkers enorm bedankt, HET IS GEWELDIG 
ZEILEN!! 
 
Maarten Velthoen, coördinator Sailability bij WV de Schelde. 
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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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Ongevalcijfers scheepvaart 2019: minder scheepsongevallen, meer 
slachtoffers 
 

  
 
Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn over 2019 minder 
scheepsongevallen geregistreerd dan in 2018. Helaas waren er in 2019 meer 
slachtoffers te betreuren, waarvan 5 dodelijke slachtoffers. Dat meldt 
Rijkswaterstaat in de rapportage ongevalcijfers 2019. 
 
Geregistreerde scheepsongevallen 
Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren 
daalde in 2019 naar 1.277. Dit zijn 78 ongevallen minder dan in 2018. Onder 
het totaal van 1.277 ongevallen waren er 1.117 niet-ernstige 
scheepsongevallen (tegenover 1179 in 2018) en 160 ernstige 
scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2018, maar rond 
het gemiddelde van de jaren 2015-2017. 
 
Ernstige ongevallen 
Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of 
mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan 
lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg 
optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te 
betreuren zijn. In 2019 waren er 5 dodelijke slachtoffers te betreuren in 5 van 
alle geregistreerde scheepsongevallen. Drie van deze ongevallen waren 



10 
 

eenzijdig met recreanten, 1 ongeval betrof een aanvaring tussen een rhib (Rigid 
Hull Inflatable Boat) en een motorsloep en er was een ongeval waar een 
vrachtschip zonk tijdens een zuidwesterstorm met windkracht 9-10 Beaufort. 
 
Meer scheepsongevallen op de Noordzee 
In 2019 zijn er meer zeer ernstige scheepsongevallen (5 stuks) geregistreerd op 
het Nederlandse deel van de Noordzee ten opzichte van de afgelopen jaren (1 
ongeval in 2018 en 2 ongevallen in 2017). Er is geen duidelijke verklaring voor 
dit hogere aantal gevonden. Daarentegen is er een lager aantal ernstige 
scheepsongevallen geregistreerd.Het totaal aantal geregistreerde ongevallen 
volgt de trend van de afgelopen jaren. De 5 zeer ernstige scheepsongevallen in 
2019 betreffen verschillende soorten scheepsongevallen met verschillende 
oorzaken. De geregistreerde zeer ernstige scheepsongevallen in 2019, zoals de 
ramp met de MSC Zoe) hebben voor aanzienlijke gevolgschades gezorgd. Er 
heeft grote milieuvervuiling plaatsgevonden, 3 schepen zijn verloren gegaan en 
de ongevallen hebben 3 dodelijke slachtoffers veroorzaakt. 
 
Vaar Melder-app 
De Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van 
incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, heeft weer meer gebruikers dan 
het voorgaande jaar en waardevolle meldingen van vaarweggebruikers blijven 
binnenkomen, aldus Rijkswaterstaat. Zowel beroepsmatige als recreatieve 
vaarweggebruikers, maakten regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, 
verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of 
ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat en ook 
andere beheerders, zoals provincies en havenbedrijven, konden hierdoor tijdig 
actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter 
waarborgen. Op basis van tips en aandachtspunten van gebruikers heeft 
Rijkswaterstaat in 2019 de Vaar Melder-app verder nog iets aangepast en de 
categorie schade toegevoegd. De Vaar Melder-app is te downloaden voor iOS 
en Android.  
 
© foto boven: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jeroen Mies 
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Aanvoer Rijn en Maas laag maar voldoende voor watervraag 
 
 
 

 
 
In de eerste helft van september 2020 viel op veel plaatsen in Nederland 
neerslag. Dit heeft een positief effect gehad op de landbouw en natuur. Door 
het buiige karakter viel niet overal evenveel regen. 
Op dit moment (half september 2020) is het neerslagtekort het grootst in het 
zuiden en oosten van ons land. Dit is al een tijdje zo. Dit komt omdat we vanuit 
de Rijn en Maas haast geen water naar die gebieden kunnen aanvoeren. De 
effecten van de droogte zijn daar dus nog steeds duidelijk merkbaar en de 
grondwaterstanden blijven op veel plaatsen laag. 
In deze tijd van het jaar neemt de watervraag af, daarom is er ondanks de lage 
aanvoer van de Rijn en de Maas wel voldoende water beschikbaar om in de 
watervraag te voorzien. 
 
Afvoer Rijn 
De afvoer van de Rijn is in de eerste week van september 2020 gestegen tot 
1780 m3/s. Sinds begin september is de afvoer aan het dalen. Ook voor de 
komende periode wordt een verdere daling verwacht. We zakken tot ongeveer 
1000 m3/s. Dat is laag voor de tijd van het jaar maar het is niet ongebruikelijk. 
Het betekent wel dat schippers die varen op de Rijntakken minder lading mee 
kunnen nemen. Rijkswaterstaat publiceert minst gepeilde diepten zodat de 
scheepvaart kan anticiperen op de hoeveelheid lading die meegenomen kan 
worden. 
Afvoer Maas 
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De afvoer van de Maas is, ondanks een korte afvoerpiek als gevolg van 
neerslag, zeer laag en zal naar verwachting de komende 2 weken ook laag 
blijven. Op de Maas zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water 
vastgehouden. Door de lage Maasafvoer ondervindt de scheepvaart hinder. Dit 
betekent oplopende wachttijden bij het schutten omdat Rijkswaterstaat op een 
aantal locaties nu waterbesparend schut. De wachttijd kan op die locaties 
daarom oplopen tot 2 uur. Ondanks de lage afvoer op de Maas is de situatie 
beheersbaar. De stuwen Roermond, Belfeld en Grave zijn extra afgedicht om 
het weg lekken van water te voorkomen. 
 
Waterkwaliteit 
De hoeveelheid zout in het water in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta 
en het IJsselmeer is normaal voor de tijd van het jaar. Wel verwachten we dat 
er de komende week in de monding van de Hollandsche IJssel enige verzilting 
optreedt door afnemende rivierafvoeren in combinatie met springtij. 
Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen hiervoor maatregelen. 
 
Droogtemonitor 
Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de 
Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. 
Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een 
eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van 
onder meer waterschappen, het KNMI en Rijkswaterstaat. 
Dagelijkse monitoring droogte 
Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het 
oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens 
het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat 
door het groeiseizoen, hoge temperaturen en veel verdamping een grotere kans 
op watertekorten en waterkwaliteitsproblemen aanwezig is. 
Bron RWS 
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Scampi pannetje met een saus van verse geitenkaas 
 

 
Scampi pannetje met een saus van verse geitenkaas – Bourgondisch en lekker 
tafelen. Dat doen we graag en met dit recept voor een scampi pannetje zetten 
we graag de trend. Maar, doe jij dat ook? Maar al te vaak worden we 
geconfronteerd met de enorme gemakzucht bij het bereiden van een maaltijd. 
Op zich prima, maar ga dan wel voor echte verse ingrediënten. Dat is net zo 
makkelijk maar uiteindelijk veel lekkerder. 
 
Combineer 
Combineer die verse ingrediënten en leer om smaak mee te geven. Bij dit 
scampi pannetje bijvoorbeeld werken we natuurlijk met de scampi maar ook 
met geitenkaas, zalm, bosuitjes en courgette. Deze prachtige ingrediënten 
worden samengebracht in dit scampi pannetje met room, tomatenketchup ( 
eventueel ook zelf gemaakt ) en slechts een paar subtiele smaakmakers als ui, 
cayennepeper en zout. 
 
Creëer je eigen thuisrestaurant 
Het werken met verse producten is gewoon echt feest. Kijk naar die foto! Zie 
het voor je. Met z’n vieren rond de tuintafel ( of gewoon binnen natuurlijk ) Vier 
van die prachtige bordjes en vier glazen wijn. Dat is bourgondisch en lekker 
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tafelen. Dus ga vandaag naar de visboer, de groenteman en de slijterij. Kies je 
ingrediënten met zorg. De smaakmakers staan vast al in je voorraadkast. Wij 
verzekeren je een hele gezellige avond. Oh sorry, je moet wel ook nog even 
naar de bakker! Want bij dit gerecht hoort goed knapperig brood om de laatste 
restjes saus te verorberen. 
 
Porties: 4 personen 
Bereidingstijd: 15 minuten 
 
INGREDIËNTEN 
•  48 scampi’s 
•  1 ui, in ringen gesneden 
•  1 bosuitje, in ringetjes 
•  250 ml. room 
•  1 vers, jong geitenkaasje 
•  2 plakjes limoen ( garnering ) 
•  4 plakjes gerookte zalm 
•  3 eetlepels tomatenketchup 
•  gele en groene courgette, in slierten 
•  cayennepeper 
•  zout 
•  goede milde olijfolie 
 
BEREIDINGSWIJZE 
Zo maak je het scampi pannetje: 
Snijd de courgette in linten met een spiralizer. Als je die niet hebt gebruik je 
gewoon een koksmes. Breng ruim water aan de kook en pocheer ( tegen de 
kook aan houden ) hierin de courgetteslierten maximaal 2 minuten. Giet direct 
af en spoel vervolgens af met koud water om het garingsproces te stoppen. 
Verhit wat olijfolie in een grote pan. Stoof hierin de uisnippers en de bosuitjes 
even aan. Pel de scampi’s en ontdoe ze van het darmkanaal. Bak ze snel aan 
in het hete uienmengsel. Haal de scampi’s dan uit de pan en zet even apart. 
Doe de verse geitenkaas bij de achtergebleven uien en voeg al roerend room 
en tomatenketchup toe. Breng pittig op smaak met cayennepeper en wat zout. 
Ondertussen verhit je wat olijfolie in een andere pan. Stoof hierin de 
courgetteslierten even aan met wat peper en zout. Je hoeft ze alleen even 
warm te maken. 
Doe de scampi’s in de roomsaus om ze nog even te verwarmen. 
Leg een hoopje courgetteslierten op de borden. Daarop komt een rijkelijke 
portie scampi’s. Garneer met wat ringetjes van het groen van de bosui en 
stukjes limoen. Leg er hier en daar een stukje gerookte zalm bij. Serveer met 
knapperig brood. 
Tafel lekker !! 
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Aan de leden en begunstigers van  
W.V. “DE SCHELDE” te Bergen op Zoom. 

Bergen op Zoom, 20 september 2020 

 
Voorlopige aankondiging algemene (najaars) ledenvergadering  
 
 
Datum       : 27 november 2020 
Plaats        : Nog nader te bepalen 
Aanvang    : 20.00 uur 
 
 
Voorlopige agenda. 
 
 

1. Opening. 
 

2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 18 september 2020    
 

3. In - en uitgaande post. 
 

4. Begroting en tarieven 2021. (De begroting is af te halen vanaf 17 november 
2020 op havenkantoor of digitaal op de website) 

 
5. Pauze 

 
6. Mededelingen van het bestuur. 

 
7. Rondvraag. 

 
8. Sluiting. 

 
 
Hopende u allen te mogen begroeten;  
 
namens het bestuur. 
 
Aart de Valk. 
Voorzitter WV De Schelde 



16 
 

 
Waailappenrace 2020 
 

Nu het eind in zicht komt van een wel heel bijzonder zeilseizoen maken we ons 
klaar voor een paar mooie najaarsmaanden met als hoogtepunt: de 
Waailappenrace op zaterdag 31 oktober. 
 
De Waailappenrace wordt traditioneel gevaren als thuisvaarwedstrijd in het 
laatste weekend van oktober, voor schepen die in Bergen op Zoom 
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 is bij ons aan het juiste adres. Samen maken we er een sport 
van om de protestcommissie niet in actie te laten komen. 
 
Dit jaar wordt het een enigszins aangepaste wedstrijd met een individuele 
briefing op vrijdag 30 oktober in Wemeldinge en een Corona proof prijsuitreiking 
op 31 oktober in Bergen op Zoom. Dat zal ons echter niet tegenhouden om er 
een gezellige wedstrijd van te maken, op gepaste afstand. 
 
Wil je ook meedoen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier op de website 
van WV De Schelde! 
 
Namens de activiteitencommissie, 
Robin de Kok 
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De vereniging zijn WIJ, samen zijn we de vereniging! 

Vrijdag 18 september jl. hadden we de (uitgestelde) ALV. In de grote zaal van 
het Zwijnshoofd zaten we als bestuur er met dertien leden. Een magere 
opkomst die deels natuurlijk wel te verklaren is door leden die de risico’s 
rondom covid-19 willen vermijden en het mooie weer wat voor het weekend was 
voorspeld.  

Als we echter breder kijken hebben we als bestuur het gevoel dat de 
betrokkenheid bij een deel van de leden de laatste jaren aan het afnemen is. 
Gelukkig hebben we  een vaste kern van leden die als vrijwilligers het groen 
onderhouden, boten hijsen, de hijsmast onderhouden en reparaties verrichten 
et cetera. Dit is echter onvoldoende om al het werk en onderhoud te kunnen 
doen.  

Als vereniging kunnen we de prijzen zoals onder andere het liggeld 
aantrekkelijk houden. Dit lukt alleen als de leden zelf het onderhoud doen in de 
vorm van  zelfwerkzaamheid. En het is precies daar waar de schoen wringt. 
Een deel van de leden reageert gewoonweg niet op de uitnodiging per e-mail 
voor zelfwerkzaamheid. Ook als deze leden erna een datum krijgen 
toegewezen voor hun zelfwerkzaamheid, reageren ze niet en/of komen de 
geplande zaterdag niet opdagen. Pas nadat ze een boete ontvangen ontstaat er 
enige reactie. Sommige leden betalen de boete maar verrichten dan nog steeds 
niet hun zelfwerkzaamheid. Op dit moment zijn er ruim dertig leden, die na 
meerder oproepen hun zelfwerkzaamheid van 2019 nog niet hebben afgerond.  

Een deze dagen ontvangt u opnieuw een uitnodiging voor het verrichten van de 
zelfwerkzaamheid. Mocht u om wat voor reden niet in staat zijn om de 
zelfwerkzaamheid uit te voeren dan horen we dat graag. In overleg vinden we 
samen altijd een goede oplossing.  

Voor de vrijwilligers die de uitnodigingen versturen, de zelfwerkzaamheid 
voorbereiden en begeleiden is het niet reageren, te laat afwezig melden of niet 
komen opdagen, frustrerend en vermoeiend. U begrijpt dat deze manier van 
handelen onnodig extra tijd vraagt.  

Op dezelfde weg verder gaan is geen optie, het leidt niet tot verbetering. De 
komende maanden gaan we strakker handhaven op dit punt. Ideeën hoe het 
anders en/of beter kan zijn meer dan welkom. Voor alle leden die keer op keer 
hun zelfwerkzaamheid trouw uitvoeren, dank jullie wel!  

Havencommissie – Ruud de Waal  
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Kustwacht gaat niet-spoedeisende hulp scheiden van de spoedeisende 
noodoproepen 
                            
 

 
 
Sinds 17 augustus 2020 hanteert Kustwacht Nederland een nieuwe werkwijze 
om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende 
(Search And Rescue) en niet-spoedeisende hulp. Bij nood, alarmeert de 
Kustwacht nog steeds onmiddellijk één of meerdere KNRM-reddingboten. 
Bij niet-spoedeisende hulp, als je niet in gevaar bent, alarmeert de Kustwacht 
niet meer automatisch een reddingboot. De hulpvrager moet in zo’n geval zelf 
een pechhulp inschakelen. Het Kustwachtcentrum is daarbij behulpzaam, door 
een lijst beschikbaar te stellen van (commerciële) hulpverleners en de KNRM. 
De hulpvrager maakt zelf een keuze. De hulpvrager moet zelf telefonisch 
contact zoeken met de hulpverleners om de verdere assistentie af te spreken. 
Ook de KNRM biedt nog steeds niet-spoedeisende hulp.  
 
Achtergrondinformatie  
Het Kustwachtcentrum in Den Helder krijgt jaarlijks gemiddeld 1.600 
noodoproepen van beroepsvaart of watersporters die hulp nodig hebben op het 
water. Een aantal daarvan verkeert in gevaarlijke omstandigheden en heeft 
direct hulp nodig. Een ander deel van de hulpvragers heeft bijvoorbeeld 
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motorpech onder veilige omstandigheden. Wanneer door de Kustwacht is 
vastgesteld dat het schip geen spoedeisende hulp nodig heeft, gaat het 
Kustwachtcentrum niet meer uitsluitend de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) alarmeren. De hulpvrager moet in dat geval zelf zijn hulp 
zoeken onder de diverse aanbieders van hulp waaronder de KNRM.  
 
Vergelijking op de weg 
Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens 
automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) alarmeerde. De Kustwacht maakt nu een vergelijking met 
de situatie op de weg. “Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het 
alarmnummer 112. De Kustwacht is een operationeel centrum voor 
noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede 
voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat doe ik als ik pech heb? 
Wie bel ik dan?” aldus het Hoofd Operaties Kustwacht, Edwin van der Pol.  
  
Meer rust op het water 
Deze nieuwe werkwijze komt voort uit overleg tussen het ministerie van I&W, de 
Kustwacht, de KNRM en bergers. Voorheen werd de KNRM voor alle incidenten 
op het water gealarmeerd. Vaak reageerden ook commerciële bergers al op 
deze alarmeringen en dat leidde bij de hulpvrager af en toe tot onduidelijkheid 
en soms zelfs tot onenigheid tussen hulpvrager, berger en KNRM. De KNRM is 
voorstander van een goede beoordeling van de situatie door de Kustwacht. 
KNRM directeur Jacob Tas zegt daarover: “De vrijwilligers van de KNRM 
hoeven nu niet meer hals-over-kop voor elke melding hun dagelijks werk neer 
te leggen of vrije tijd op te offeren. De nieuwe triage moet ook meer rust 
brengen op het water. Natuurlijk blijft de Kustwacht in spoedeisende gevallen 
de KNRM direct alarmeren”.  
 
Kijk voor meer informatie op: www.knrm.nl/hulp  
De informatie van de Kustwacht is te vinden op www.kustwacht.nl/hulp 
Veel problemen kunnen voorkomen worden met een goede reisvoorbereiding. 
Lees meer over reisvoorbereiding.  
Ook interessant is het artikel: Hulp op het water, berging en 
bergingskosten…Hoe zit dat? 
Goede, veilige vaart! 
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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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Rijkswaterstaat verlegt route op Westerschelde 
 

 
 
Op vrijdag 24 juli 2020 heeft Rijkswaterstaat op de Westerschelde de 
markeringen voor de scheepvaart tussen Ellewoutsdijk en Baarland verlegd. 
Door het getij en de stroming is een nevenvaargeul in de loop der jaren zo ver 
opgeschoven dat de binnenvaart, recreatie en kleinere zeeschepen bijna een 
haakse bocht moeten maken om niet vast te lopen. 
 
Verleggen boeien 
Nabij de huidige vaargeul is een nieuwe natuurlijke vaarroute ontstaan. 2 
markeringsschepen van Rijkswaterstaat verlegden de route: 16 boeien werden 
uit het water gehaald en 14 verplaatste boeien geven de nieuwe route van de 
vaargeul aan. 
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Baggeren vaargeulen 
De Westerschelde heeft meerdere vaargeulen. Grote zeeschepen op weg naar 
Vlissingen, Gent, Terneuzen, Antwerpen of de Noordzee maken gebruik van de 
hoofdvaargeul. Deze geul wordt constant gebaggerd om de juiste vaardiepte in 
stand te houden. De kleinere nevengeulen worden niet gebaggerd en daar is de 
natuur bepalend voor de diepte en vorm. 
Afstemming verplaatsen route 
Rijkswaterstaat verlegt regelmatig vaarwegmarkeringen als een nevengeul een 
stukje is opgeschoven. Voor het uitzetten van de nieuwe geul houdt 
Rijkswaterstaat rekening met de natuur in de Westerschelde en stemt hij de 
plannen af met de binnenvaart, de recreatiesector, het loodswezen en de 
Vlaams-Nederlandse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit die uiteindelijk 
de toestemming geeft voor verplaatsen van de route.  
Ga je varen in dit gebied? Bekijk dan zeker de Knooppuntinformatie voor de 
Deltawateren.  
Goede, veilige vaart! 
(Bron en foto's: Rijkswaterstaat) 
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Renovatie Peterssluis 
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