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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: Maurice van den Heuvel 

E-mail: havenmeester@wvdeschelde.nl 
 

Zeilclub ALW: 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: 

J. de Jongh 
(Johan) 
Voorzitter 

 
 
 

E-mail: voorzitter@wvdeschelde.nl 

 

R. de Kok (Robin) 
Secretaris 

 
 

E-mail: secretaris@wvdeschelde.nl 
 
 

J. Völker (Joris) 
Voorzitter zeil en jeugd 

 
 

E-mail: vzjeugd@wvdeschelde.nl 

http://www.wvdeschelde.nl/
mailto:havenmeester@wvdeschelde.nl
mailto:voorzitter@wvdeschelde.nl
mailto:secretaris@wvdeschelde.nl
mailto:vzjeugd@wvdeschelde.nl
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H. Nijssen (Hans) 
Penningmeester 

 
 

E-mail: penningmeester@wvdeschelde.nl 
 

Vacant 
2e Penningmeester 

 
 

E-mail: penningmeesterwvdeschelde@gmail.com 

 

B. Stinenbosch (Bas) 
Voorzitter activiteitencommissie 

 

 
R. Van der Heijden 
(Richard) 
Voorzitter technische 
commissie 

E-mail: actcom@wvdeschelde.nl 
 
 
 

E-mail: tc@wvdeschelde.nl 

 

R. de Waal (Ruud) 
Voorzitter havencommissie 

 
 
E-mail: vzhavencom@wvdeschelde.nl 

 

F. Couvert(Fedor) 
Algemeen 
Bestuurslid  
 
Clubkrant 
E. Willems  
Redacteur clubblad 

 
 

 

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:penningmeester@wvdeschelde.nl
mailto:penningmeesterwvdeschelde@gmail.com
mailto:niasuijkerbuijk@home.nl
mailto:tc@wvdeschelde.nl
mailto:vzhavencom@wvdeschelde.nl
mailto:clubhuis@wvdeschelde.nl
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Voorwoord van de voorzitter 
  

Na een enerverende Algemene Leden Vergadering 25 
november jl mag ik me in dit voorwoord van het clubblad tot u 
richten als uw nieuwe voorzitter. Ik dank Aart de Valk 
nogmaals voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend 
en de wijze waarop hij mij heeft ingewerkt en voorbereid. Ik 
vind het een eer om na Aart en al zijn illustere voorgangers 
voort te mogen bouwen aan de mooie watersportvereniging De 
Schelde. 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts scheidend voorzitter Aart de Valk, met Johan de Jongh als zijn opvolger.  
   
Tijdens de Algemene Leden Vergadering heb ik me voorgesteld. Omdat niet iedereen 
aanwezig was, zal ik dat hier kort over doen. Ik ben 60 jaar, gehuwd met Conny en we 
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hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. We wonen inmiddels 30 jaar in Bergen  
op Zoom. Vorig jaar heb ik, na 40+ jaar bij Koninklijke Luchtmacht te hebben  
gewerkt, mijn pet aan de kapstok gehangen. Was ik voor de Luchtmacht veel  
van huis, nu ben ik wel thuis, maar drukker dan ooit.  
 
Gelukkig wel met zaken die ik over het algemeen zelf kies. Zo maak ik meer tijd om 
recreatief te zeilen, met mijn Skarl 685 op de Binnenschelde of mijn Gib’sea 92 
voornamelijk op Zeeuwse wateren. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Sailability.  
Deze organisatie helpt mensen hun handicap op de steiger achter zich te laten.  
 
Dat kan aan de locatie Aan Lager Wal. Deze activiteit geeft veel voldoening. 
De aanleiding dat ik nu uw voorzitter ben, gaat terug naar 2017. In dat jaar  
stuurde Bram Aertssen, toen voorzitter, een noodmail aan alle leden met de  
vraag zich te beraden op een bestuursfunctie. Bram wilde het na een zeer  
verdienstelijke periode graag overdragen. Ik heb daarop gereageerd met de  
mededeling dat het mij op dat moment echt niet paste. Vijf jaar later ligt dat anders.  
 
Mijn drijfveer om iets te betekenen in de vereniging is meerledig. Verenigingen  
hebben een belangrijke sociale functie in een samenleving, het zorgt voor cohesie, 
verbondenheid. Dat geldt ook voor verenigingen in Bergen op Zoom. 
Daar wil ik mijn steentje graag aan bijdragen. Daarnaast geeft watersport mij veel  
plezier en dat gun ik anderen ook.  
 
Als nieuwe voorzitter ligt mijn rol in besturen en verbinden. Het beste uit mensen  
halen, teams smeden, plezier hebben, resultaten & doelen behalen, maar ook  
keuzes maken, desnoods lastige knopen doorhakken wanneer dat nodig is.  
 
Wat mag je van mij verwachten? Ik streef naar watersportmogelijkheden in de  
volle breedte, voor jong, oud, gehandicapt of niet, grote boten, kleine boten  
met of zonder zeil. Daartoe zal ik samen met het bestuur een visie ontwikkelen  
met een ijkpunt in 2032. Waarom 2032? In dat jaar bestaat de vereniging 100 jaar.  
 
Verder zal ik me verstaan met bestuurders, wethouders en ambtenaren om  
ervoor te zorgen dat WV de Schelde, de goede positie die het nu heeft, ook in  
de toekomst behoudt.  
 
Ik zal aanspreekbaar zijn voor leden, vrijwilligers en relaties. In algemene zin wil ik 
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bijdragen aan de wellevendheid binnen de vereniging. Gelukkig kan ik voortbouwen  
of het geweldige werk van al mijn voorgangers. Ik voeg daaraan toe dat ik van  
de school ben dat “niets blijft zo het nu is, alles is aan verandering onderhevig”  
en ik zal samen met bestuursleden en overige leden zoeken naar een juiste “koers”.  
 
Tot slot wil ik ook iets zeggen over mijn persoonlijke agenda.  
Mijn plan is om 3 jaar uw voorzitter te zijn, eventueel met een optie voor 2x één jaar 
verlenging. Dus max 5 jaar! Of korter natuurlijk als de ALV dat wenst :-).  
Ik zal me actief inzetten om tijdig aspirant bestuursleden te enthousiasmeren…… 
want zeg nu zelf … wie wil er geen bestuurder zijn van een watersportvereniging  
die het 100 jarig bestaan gaat vieren. Ik maak tijdig de weg vrij! 
 
In opvolgende clubbladen zal ik me meer richten op thema’s die u wellicht meer 
bezighouden zoals ontwikkelingen in en rond de jachthaven en Aan Lager Wal.  
Voor nu kijk ik tevreden terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering en  
ben ongeduldig om met het enthousiaste bestuur voor u aan de slag te gaan. 
 
Mocht u naar aanleiding van mijn voorwoord willen reageren, dan kan dat  
door een mail te zenden aan voorzitter@wvdeschelde.nl, 
 
Groet, uw voorzitter, 
 
Johan de Jongh 
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 Sint-jakobsvruchten met witloof en truffelolie 
 

 
 

BEREIDING 
1 Maak het witloof schoon en snij het in grove stukken. Bak ze in een pan met boter en 
kruid met nootmuskaat, peper en zout. Doe er de suiker bij en blus met balsamicoazijn en 
wat truffelolie. 
2 Bak de sint-jakobsvruchten. 
3 Dresseer het bord met het witloof en de sint-jakobsvruchten. 

INGREDIENTEN VOOR 
4 PERSONEN 

 witloof4 stronkjes 
 sint-jakobsvruchten12 
 suiker1 el 
 balsamicoazijn2 el 
 truffelolie 
 nootmuskaat 
 peper 
 zout 
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Team Havenmeesters 

De meeste van u hebben inmiddels kennis kunnen maken met ons team van 
havenmeesters. Twee van de drie zijn 
vertrouwde gezichten voor u, Maurice van 
den Heuvel en Danny Wigand. De derde 
havenmeester is Daniël Vervaet,  een nieuw 
gezicht binnen onze vereniging.  

Daniël heeft tot aan de sluiting gewerkt bij 
Philip Morris in Bergen op Zoom. Door 
fysieke beperkingen en leeftijd lukte het hem 
niet meer om een nieuwe baan te vinden. Hij 
is toen vrijwilligerswerk gaan doen als 
overblijfouder op basisschool de 
Krabbenkooi. Maar tijdens de Corona stopte 
ook deze werkzaamheden.  

Omdat Daniël graag weer als vrijwilliger aan 
de slag wilde, solliciteerde hij in dit voorjaar 
bij onze vereniging als havenmeester.  

Ondanks dat hij geen binding had met boten, voelt hij zich helemaal thuis in de 
vereniging en doet hij het werk van havenmeester met veel plezier.Daniël is 
handig met de computer en is op administratief een welkome aanvulling in het 
team van havenmeesters. Danny is veelal op maandag, dinsdag en zaterdag 
aanwezig, Maurice van woensdagmiddag t/m zondagavond en Daniël een aantal 
uren per dag verdeeld over de dagen in de week. Op deze manier hebben we in 
het hoogseizoen nagenoeg 7 dagen per week een havenmeester beschikbaar. 
En als ze alle drie verhinderd zijn, dan hebben we altijd nog Rob Stuart als 
invaller beschikbaar. 

De afgelopen zomermaanden zijn naar tevredenheid verlopen en ook de 
samenwerking met de hijsploeg verloopt super goed. Chapeau! 

Ruud de Waal 
Voorzitter havencommissie 
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Van de Penningmeester, 

 

Begroting 2023  

Vrijdag 25 november 2022 heeft de Algemene ledenvergadering ingestemd met 
de begroting 2023 conform het voorstel van het bestuur. De begroting  treft u aan 
op het besloten deel van onze website. Bij het opstellen van deze begroting zijn 
we uitgegaan van de huidige bekende exploitatiecijfers, gecombineerd met de 
verwachtingen voor komend jaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 
het jaar 2022 betreffen de verwachte personele kosten en huisvestingskosten 
voor het jaar 2023. Op dit moment werken we met een team van enthousiaste 
havenmeesters op vrijwillige basis. Wij willen dit concept in 2023 graag 
continueren, zodat de personele lasten komend jaar lager zullen uitvallen. 
Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met fors gestegen energiekosten, 
waarbij het lastig is om op dit moment een juiste prognose van dit kostenverloop 
in te schatten. In de begroting is er rekening mee gehouden dat de 
energiekosten hoog blijven. Het bestuur zal zich beraden hoe we komende jaren 
op deze energiekosten kunnen besparen. Het uitgangspunt van het bestuur blijft 
dat de energiekosten worden doorbelast aan de gebruikers, zodat het voor u van 
belang is om het stroomverbruik zoveel mogelijk komend jaar te beperken. In de 
liquiditeitsbegroting treft u de verwachte ontvangsten en uitgaven aan, waarbij 
ook de investeringen voor het komend jaar zijn opgenomen. 

Tarieven 2023 

De ledenvergadering heeft – na enige discussie- ingestemd met het 
tarievenvoorstel van het bestuur. Omdat we voor 2022 een positief 
exploitatieresultaat verwachten zullen veel tarieven niet worden verhoogd, met 
uitzondering van de tarieven die direct gelieerd zijn aan het energieverbruik. Dit 
betreft enkele tarieven, die in beperkte mate zullen stijgen. De tarieven van ALW 
worden met ca 5 % opgehoogd, uitgezonderd de contributiebijdragen. De hoogte 
van het lidmaatschap blijven voor zowel leden, aspirant-leden en echtgenoot-
leden komend jaar ongewijzigd. 

Facturen 

Op dit moment heeft u de nota’s voor de winterligplaatsen al ontvangen. Mocht 
het zijn dat u geen nota heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de 
voorzitter van de havencommissie. Op korte termijn kunt u nog de nota 
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verwachten voor het stroomverbruik tijdens de zomerperiode, indien dit van 
toepassing is.  

In sommige gevallen levert de facturatie problemen op, die gemakkelijk zijn te  
voorkomen. Dit betreft dan vaak een wijziging van het mailadres of een wijziging 
van het bankrekeningnummer. Het zou fijn zijn als zo een wijziging zich bij u 
voordoet, dit tijdig te melden bij de secretaris en/of penningmeester. De meeste 
leden hebben een bankmachtiging afgegeven en dan wordt het bedrag 
automatisch afgeschreven. Dit staat altijd onderaan de factuur vermeld, waarbij 
ook het rekeningnummer en de datum van afschrijving zijn weergegeven. Als dit 
niet expliciet op de factuur staat aangegeven, betreft dit een factuur, waarbij u 
zelf voor moet zorgen dat het bedrag op tijd (binnen 30 dagen) wordt 
overgemaakt. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om de betaling tijdig te 
voldoen, meld dit dan in een (vertrouwelijke) mail aan de penningmeester, zodat 
er een betalingsregeling kan worden afgesproken. 

2e Penningmeester 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een tweede penningmeester. Het zou fijn 
zijn  als we de werkdruk enigszins kunnen verlichten. De 2e penningmeester 
neemt zitting in het bestuur, zodat we de financiële taken onderling kunnen 
verdelen. Ook uit oogpunt van de interne controle is dit dringend gewenst. Op dit 
moment heeft het bestuur Annemiek Fiktorie- Hoppenbrouwers gemandateerd 
om de bankzaken en boekingen te controleren, maar zij heeft al eerder 
aangegeven met deze werkzaamheden – na vele jaren noeste arbeid- te willen 
stoppen. Als u over boekhoudkundige kennis beschikt  en u wilt zich op deze 
wijze inzetten voor onze vereniging, stuur dan een berichtje naar de voorzitter 
en/of penningmeester. Wij bieden u een enthousiast team en uitstekende 
arbeidsomstandigheden.. Aarzel niet  langer en meld u aan. 

Alvast fijne feestdagen toegewenst, 

Met vriendelijke groet, 

Hans Nijssen 

penningmeester 
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Nieuw HF-radarsysteem in gebruik genomen 
 

 
Op 12 oktober 2022 werd de aanleg van het nieuwe HF-radarsysteem langs de 
Westerschelde afgerond. Het meetsysteem zorgt ervoor dat de veiligheid bij het 
Zuidergat wordt verbeterd. Het brengt namelijk de dwarsstromingen bij giertij 
nauwkeuriger in kaart. In de komende maanden wordt het nieuwe meetsysteem 
uitgebreid getest en in gebruik genomen. 

 

 

 

 

Nauwkeuriger, real-time meten 

Een paar keer per jaar veroorzaakt de stand van aarde, zon en maan een 
zogenaamd giertij: een veel sterker springtij. Dat veroorzaakt sterke 
dwarsstromingen in de vaargeul. Op die momenten heeft de scheepvaart tijdig 
de juiste informatie nodig, zodat ze veilig door kunnen varen.  
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Sinds 2008 probeerde men die informatie te verzamelen met een meetschip die 
metingen deed bij voorspeld springtij. Maar die meetschepen varen alleen 
overdag, als het niet te hard waait en gebruiken veel diesel. Tijd voor een beter 
systeem dus, zo schreven we al in dit artikel. Het HF-radarsysteem meet 
constant, real-time de sterkte en richting van de stroming. Zo is de scheepvaart 
altijd direct op de hoogte en wordt de situatie een stuk veiliger.  

 

Drie meetpunten 

Op drie locaties langs de Schelde staat een meetpunt met zendantennes en 
ontvangstantennes. Twee meetlocaties staan aan weerszijden van het dorp 
Waarde, en aan de overkant bij Walsoorden. Het systeem is deze zomer 
geplaatst en wordt nu intensief gevalideerd. Eind 2022 moet het operationeel 
zijn. 

 
 

========= 

 

  

 

 

Ereleden en leden van verdiensten 
  

Bram Aartsen                        Erelid 
Jan Suijkerbuijk   Erelid 
Maarten Veldhoen  Erelid 
Nia Suijkerbuijk   Lid van verdienste  
Piet Suijkerbuijk   Lid van verdienste  
Peter vd Water   Lid van verdienste 

  

 

 

https://www.vnsc.eu/nieuws/11803-nieuw-radarsysteem-maakt-westerschelde-veiliger.html
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Orca´s sterven midden op zee 

 

 

 

Vorige week dinsdag is voor de Portugese kust een Franse zeilboot met vier 
mensen aan boord aangevallen door een groep Orka’s. 

Ruim drie kwartier lang bleven de Orka’s inbeuken op de boeg van het schip tot 
het begon water te maken. Uiteindelijk ontstond er een gat van zo’n 80 
centimeter. 

De Franse bemanning, afkomstig uit Brest, zond een SOS uit en zijn daarna in 
een reddingsvlot geklommen, vandaar moesten ze toekijken hoe hun schip 
onder water verdween. 

Een schip in de buurt pikte de vier bemanningsleden op, geen van hen raakte 
gewond. Kijk onder de video. 

De Spaanse kustwacht moest de afgelopen jaren al tientallen boten helpen die 
na een aanval niet meer verder konden varen, niemand weet precies waarom de 
Orka’s dit doen. 
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Zes tips om de boot winterklaar te maken 
publicatie: 04-10-2022 
 

 
Als bootbezitter maak je voor de winter een keuze of je je boot of schip in het 
water laat liggen, of dat deze op de kant gaat. In beide gevallen zijn er 
specifieke zaken waar je rekening mee moet houden om je schip goed de 
winter door te laten komen. We zetten zes tips op een rijtje: 
 
De belangrijkste zaken bij het winterklaar van de boot maken zijn: 
1. De motor 
2. De techniek, gas/elektra aan boord 
3. Toilet en drinkwatervoorziening 
4. De romp en dek 
5. De tuigage 
6. De uitrusting/In de boot 
 
1) De motor 
Naast het gewone onderhoud dat bij de motor hoort, zoals olie verversen, 
filters checken en vernieuwen, is het voor de winterperiode, waarin vorst te 



  

 

verwachten valt, het allerbelangrijkst om deze dus vorstbestendig te maken. 
Denk daar niet te licht over, je kunt forse schade oplopen aan de motor als je 
dit niet doet. 
 
Eerst moet je weten of je een open of gesloten koelwatersysteem hebt. Bij 
een gesloten systeem is het koelsysteem gevuld met koelvloeistof. Daar kan 
niet veel mee misgaan. Bij een open koelsysteem wordt er water van buitenaf 
aangezogen om de motor te koelen. Hier is het wel zaak om de motor goed 
winterklaar te maken. Er mag geen water in het systeem blijven staan. 
• Sluit de afsluiter van de waterinlaat. 
• Draai de wierfilter open. 
• Laat de motor draaien terwijl je rustig antivries in de wierfilter giet. 
• Zet de motor uit als er antivries achter uit de uitlaat van het  
 koelwatersysteem komt. (Vang dit wel op met een emmertje, antivries is  
 zeer slecht voor het milieu) 
• Zet de afsluiters dicht. Draai de afsluiter van de inlaat een keer open en 

dicht, zodat er antivries in de kogel/afsluiter komt. 
 
2) De techniek, gas/elektra aan boord: 
• Koppel de eventuele gasflessen aan boord af en sla de flessen thuis 

op, liefst op een droge plek met ventilatie. Controleer de gasslangen en 
koppelingen en vervang deze op tijd. (Vervang slangen minimaal om de 
3 jaar). 

• Als een accu ontlaadt, verandert de elektrolyt in water, wat dus kan 
bevriezen. Het is dan ook aan te raden om je accu’s vol geladen te 
houden. Deze dus af en toe aan de lader zetten is verstandig. Als je de 
accu’s makkelijk van boord kunt halen, kun je ze op een droge 
(vorstvrije) plek opslaan. Ook daar af en toe opladen is raadzaam. 
Controleer ook of de accu’s bijgevuld moeten worden (met gedestilleerd 
water). 

• Haal, voor zover dat kan, elektrische apparatuur van boord en sla het 
thuis, op een droge en warme plek, op. Spuit aan boord open 
verbindingen en contactpunten in met vochtwerende spray tegen 
corrosie. 

• Besteed aandacht aan draaiende delen, zoals stuurkolom, lieren etc. 
Zorg dat tandwielen e.d. ingevet zijn. 

• Verwijder water uit de bilge en maak deze schoon. Ook de gasbun 
goed schoon- en droogmaken. 

 
 
 



  

 

3) Toilet en drinkwatervoorziening: 
• Gebruik voor alle watersystemen aan boord een NIET GIFTIGE 

antivries. Gebruik dus NIET de giftige variant die vaak bij auto’s wordt 
gebruikt. Je vindt de goede soort bij de watersportwinkel. 

• Je toilet enkel droogpompen is niet voldoende. Er kan water blijven 
staan in bochtjes en richeltjes. Koppel de slang van de waterinlaat los 
(sluit natuurlijk wel de afsluiter) en hang deze in een reservoir van 
antivries. Pomp deze door het toilet heen en sluit vervolgens de 
afsluiter naar buiten toe. 

• Laat al het water uit de drinkwatertank lopen. Haal eventueel het laatste 
restwater er handmatig met een spons uit via het inspectie gat, direct 
een goed moment om de tank te reinigen. Zorg ervoor dat in de slangen 
en waterpompen geen water blijft staan. 

• Tap een eventuele boiler goed af. Haal bij een elektrische boiler eerst 
de stroom eraf. 

• Laat alle afsluiters aan boord vollopen met antivries. Giet antivries in 
het aanvoerpunt/slang, open en sluit de afsluiter een keer zodat er 
antivries in de kogel blijft staan. 

• Als je boot op de kant staat, sluit dan de afsluiters (water eruit laten 
lopen eerst). Er komt kou en vocht binnen via openstaande afsluiters. 
De afsluiters smeren voor de winter is verstandig tegen corrosie. (Via 
de huiddoorvoer) 

 
4) Romp en dek: 
• Maak de romp en het dek goed schoon. Vuil kan zich in de winter 

vastzetten. 
• Het loont om het polyester in de was te zetten voor de winter ter 

bescherming. Boen de was pas in het voorjaar uit. 
• Werk plekjes bij. Dus waar verf af is behandelen voor de winter. 
• Vet rubbers van luiken, ramen e.d. in. 
• Gebruik een afdekzeil als het mogelijk is. Water kan in kleine hoekjes 

en scheurtjes blijven staan en kan door bevriezing schade aanbrengen 
aan je dek. 

• Zet interne luiken en bakskisten open voor ventilatie. Dit helpt schimmel 
te voorkomen. 

• Check de behandeling van het onderwaterschip: kan dit nog een jaar 
mee of moet er wat aan gebeuren. Lees meer in het artikel over het 
gebruik van de juiste antifouling. 

 
 
 



  

 

5) Tuigage: 
• Haal zeilen en lopend want van het schip en sla het thuis droog op. 
• Smeer eventueel rolsystemen van de rolfok of rolgrootzeil. 
• Controleer de verstaging, zitten er braampjes aan, knikken e.d. Zijn alle 

borgpennen nog aanwezig en in goede staat? 
• Maak blokken en schijven schoon. 
 
6) De uitrusting/in de boot: 
• Haal kussens van boord, of zet ze rechtop om schimmel tegen te gaan. 
• Maak de boot goed schoon, alle eten en bederfelijke waar eruit. Ook 

flessen en blikjes, deze kunnen bevriezen. 
• Haal gewoon alles van boord dat te lijden kan hebben van vocht en kou 

en sla het thuis op. 
• Haal kleding en reddingsvesten van boord. Check de reddingsvesten 

op onderhoud. 
• Check de brandblussers en laat ze op tijd keuren. 
• Plaats vochtvreters in de verschillende ruimtes. 
 
Winterklaar 
De taken om je boot goed winterklaar te maken zullen per boot verschillen. 
Let gewoon goed op waar water kan blijven staan, waar vocht en kou schade 
aan kunnen richten, en los deze punten op. Ga ook tijdens de winterstalling 
enkele malen kijken hoe je boot erbij ligt. Zitten afdekzeilen nog goed? 
Kijk ook bij het kenniscentrum van ‘Varen doe je Samen’ voor meer informatie 
over motoronderhoud, tuigage, gas aan boord en elektra aan boord en de 
houdbaarheid van benzine. Als hulpmiddel heeft de ANWB ook een handige 
checklist voor het winterklaar maken van je boot samengesteld.  
Goede, veilige vaart! 
  
  
 
 

 
 

 
 

 



  

 

In memoriam 

 
Zeer bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Frans 
Fiktorie  op de veel te jonge  leeftijd van 69 jaar.  
Frans was, net als zijn vader, een muziekliefhebber en speelde in zijn 
dweilband graag zijn deuntje mee.  Maar wij kennen hem voornamelijk als 
een fervent watersporter die gedurende 50 jaar een zeer gewaardeerd lid van 
onze vereniging geweest is en ook hier zette hij zich vol enthousiasme voor 
in. 
Als lid van de werkgroep nieuwe steigers heeft hij samen met zijn broer Kas 
enorm veel werk verzet om dit project te laten slagen en als lid van de 
activiteitencommissie zorgde hij samen met zijn vrouw Marga dat de 
clubtochten en alle andere activiteiten altijd goed georganiseerd en verzorgd 
waren.  Daarnaast was hij als lid van onze hijsploeg vele dagen per jaar actief 
met het veilig in en uit het water halen van de schepen van onze leden.  
 
Op Frans deed je nooit tevergeefs een beroep, hij stond altijd klaar voor de 
vereniging en zijn medeleden.  Ondanks dat hij al langere tijd sukkelde met 
zijn gezondheid lukte het hem telkens weer om gesterkt vanuit zijn wils- en 
strijdkracht terug op de been te komen en zodra hij weer enigszins kon, was 
hij op de haven om de trekker te renoveren of andere technische 



  

 

ondersteuning te geven. 
 
Wij hadden Frans graag tijdens de ledenvergadering gehuldigd met zijn 50 
jarig jubileum van W.V. de Schelde maar helaas heeft hij de strijd tegen zijn 
ziekte niet opnieuw kunnen winnen en zullen we zijn vriendschap en 
gezelligheid tot ons groot verdriet voortaan moeten missen. 
Wij wensen Marga, zijn familie en zijn vrienden alle sterkte toe met het 
dragen van dit grote verlies. 
 
Namens het bestuur, 
Aart de Valk  
 

========= 
 
Afgelopen zondag 13 november kreeg ik van Marga een berichtje dat Frans 
was overleden. Het ging met Frans de laatste maanden steeds slechter. 
Enkele weken geleden ben ik nog op bezoek geweest bij Frans en hebben 
veel bijgepraat, over het leven, zijn vakanties en ook over de vereniging, de 
club waar zijn hard lag. Hij was een betrokken persoon die het beste voorhad 
met zijn club. 
 
Frans stond aan de wieg van de huidige hijsploeg samen met zijn broer Kas. 
Met het vertrek van de haven meester alweer 11 jaar geleden zijn wij 
begonnen met enkele vrijwilligers om schepen te hijsen.  Voor ons was dit 
ook nieuw zelf gaan hijsen met vrijwilligers, maar Frans met zijn technische 
achtergrond had deze uitdaging snel onder controle. Daarna is hij ook 
hijsmeesters op gaan leiden en dit met groot succes. Frans is ook jaren actief 
geweest bij de activiteiten commissie samen met Marga. Dat hij breed was 
met werkzaamheden zal niemand verbazen, bokken maken voor de boten, de 
bokkenkar verkleinen, de truck onderhouden /repareren, ik zal er nog wel 
enkele vergeten zin, hij deed eigenlijk van alles op de haven. Ondanks dat hij 
al jaren aan het sukkelen was met zijn gezondheid bleef hij tot het einde 
betrokken en actief voor zijn club. 
Wij (de hijsploeg) zullen hem heel erg gaan missen, 
Wij wensen Marga, Esther, Marco, Dennis en Lotte veel sterke toe de 
komende tijd met dit grote verlies.  
 
Namens de hijsploeg, 
Bram Aertssen 
 
 



  

 

 
 

 
 
 

 
 

Wat hebben wij een geweldig en mooi seizoen gehad bij zeilclub ALW 
Inmiddels staan alle boten op het veld, of in de containers en in het uiterste 
geval op de bokken. 
 
Het clubhuis is schoon en opgeruimd en kan voor een groot gedeelte de 
winterslaap ingaan. Maar wat hebben wij een heerlijk seizoen gehad. Met 
mooie zeillessen voor de jeugd met een CWO keuring waarvoor wij met vlag 
en wimpel slaagde. Maar ook de volwassenen hebben weer volop kunnen 
genieten. Wij merken dat zeilclub ALW voor iedereen bereikbaar is 
tegenwoordig die lekker willen zeilen op de binnen schelde. Dat is ook de 
reden dat in 2020 de naam is veranderd in zeilclub ALW en dit toen ook door 
het bestuur is overgenomen.  
 
Inmiddels wordt er ook alweer hard gewerkt op het terrein om het strand waar 
in de zomer mee begonnen is nog verder klaar te krijgen langs de gehele 
kade bij ALW. Een flinke klus waar zeilclub ALW en de gemeente prima in 
samenwerken. En zo blijven wij constant verbeteren op deze locatie. 
Aan de binnen Schelde zijn meerdere verenigingen gevestigd die iets met 
watersport hebben te maken. Maar ook weer allen hun eigen belang hebben. 
Toch hebben wij er met elkaar voor gekozen om rond te tafel te gaan. En te 
kijken hoe we met elkaar de binnen schelde nog aantrekkelijker kunnen 
maken voor alle watersporters. Maar ook om indien nodig gezamenlijk op te 
kunnen trekken richting de gemeente of andere instanties als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn rond woningbouw, veranderingen van de binnen schelde.  
Zeilclub ALW gaat verder doorbouwen in 2023.  Wij zeggen altijd veiligheid 
staat bij ons op nummer 1 tijdens alle trainingen. En daarom hebben wij 
besloten in onze plannen een nieuwe kleinere volgboot aan te schaffen. En 
een nieuwe 20 PK moter voor achter onze volgboot. De oude was al ruim 20 
jaar oud en heeft steeds meer mankementen.  
 
Sailability toilet deze is geheel aangepast de afgelopen weken. Hier bleken 
toch een paar flinke mankementen te zitten kwa veiligheid. En deze is nu 
aangepast aan de laatste eisen. Gelukkig konden wij deze kosten betalen uit 
het sailability budget.  



  

 

 
Ook gaan wij in 2023 een brug maken tussen de jachthaven en zeilclub ALW 
wij zijn een club en dat willen wij nog verder gaan versterken. Door 
gezamenlijke activiteiten en de PR over en weer nog verder op te krikken. Wij 
moeten de kweek vijver zijn voor toekomstige leden van de jachthaven. En bij 
de jachthaven moeten ze weten als iemand gewoon lekker wil zeilen in een 
open bootje hij of zij bij ALW moet zijn. Maar dit geld ook voor de mossel-
avond, BBQ avond etc.  zeilwedstrijden etc 
 
Wat waren nu onze hoogte punten in 2022! 

- Jeugdzeilen CWO trainingen met een geweldig team van instructeurs 
- ALW club kampioenschappen 
- ALW weekend 
- Donderdagavond zeilen 
- Zomer BBQ in samenwerking met de jachthaven 
- Samenwerking met EGO summer 
- Delta combi 
- Aanleg strand 
- Blije en gemotiveerder leden 

En dit konden wij niet doen als wij niet een mooie groep van vrijwilligers 
hebben. Dank hiervoor. 
Aandachtpunten voor 2023: 

- CWO lessen nog verder uitbouwen en nieuwe CWO zeilers erbij 
- Sailability uitbouwen en nog meer PR er aan geven 
- Start maken met het vernieuwen van materiaal voor de lessen en onze 

veiligheid 
- Strand verder afronden 
- Een nog leukere en gezelligere club ervan maken ( clubhuis meer open 

etc) 
- Donderdag avond zeilen met een hap en een borrel na afloop 
- Zomer BBQ 
- DE brug en verbinding nog verder verbeteren met de jachthaven. 
- Botenveld opschonen 
- Ledenbestand verder uitbouwen 

 
Met vriendelijke groet 
Joris Völker – Voorzitter zeilclub ALW 
Fedor Couvert – Mede bestuurslid ALW 
 
 



  

 

 
Hijsseizoen 2022 weer voorbij, 
 

Impressie hijsen, 
Zeilboot in de kraan 
26 oktober 2022 
 

zaterdag 19 november waren de laatste hijsbewegingen van het jaar 2022. 

Ondanks dat wij in het voorjaar later begonnen zijn met het hijsen dit 
vanwege de problemen met de helling, zijn er dit jaar veel boten in en uit het 
water gehaald. Ik kreeg te horen van Heert dat er 200 schepen zijn verwerkt 
dit jaar. Meestal is het in de zomermaanden rustig maar er is in deze periode 
gewoon doorgewerkt door de hijsploeg. Het was voor booteigenaren wel eens 
vervelend dat er in deze perioden er weinig hijsmeesters waren om de boten 
uit het water te hijsen voor onderhoud op de wal.  
 
Er is toen veel druk uitgeoefend op een klein groepje hijsmeesters om dit toch 
voor elkaar te krijgen, chapeau voor deze personen. 
 
 



  

 

Nu wij klaar zijn met hijsen wordt de kraan weer nagekeken en gaat deze in 
onderhoud. Wij hebben geen zicht op hoe dit gaat verlopen maar wij hebben 
er alle vertrouwen in dat dit binnen het tijdspad gebeurd zodat wij na 1 maart 
weer kunnen hijsen. Nu ik dit schrijft wil ik graag de aandacht voor het 
volgende, wij zoeken nog enkele hijsmeesters voor opleiding 2023. Er zijn 
enkele hijsmeesters gestopt dus graag willen wij onze groep weer op sterkte 
hebben. Als je hijsmeester wordt hoef je geen zelfwerkzaamheid te doen en 
je wordt opgenomen in een gezellige groep mensen ook zeer belangrijk.  
Ik wil alle hijsmeesters bedanken voor hun zeer grote inzet en hun 
professionele kijk  
op het hijsen. Deze groep is zeer belangrijk voor de service die wij als 
vereniging bieden aan hun leden. 
 
Bram Aertssen, 
Namens de hijsploeg.  
 

Impressie hijsen, 
motorboot 
18 november 2022 
 
 
 



  

 

Impressie hijsen, 
Grote zeilboot met mast. 
18 november 
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Hoe lang is (E10) benzine houdbaar? 
publicatie: 19-10-2022 
 

 
 
Met een betrouwbare motor kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Of 
de motor kan juist uitkomst bieden in gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld slecht 
weer of slecht zicht. Een motorstoring, bijvoorbeeld door slechte brandstof, 
wil je dus te allen tijde voorkomen. Goede brandstof speelt daarbij een 
belangrijke rol. 
 
Brandstof: benzine of diesel 
Een belangrijke factor in het voorkomen van een motorstoring, is je brandstof. 
Nu is er al veel geschreven over de houdbaarheid van diesel, en de z.g. 
diesel-bacterie, die voor veel problemen kan zorgen in je tank. Maar hoe zit 
het eigenlijk met benzine? Veel buitenboordmotoren, maar ook enkele 
inboard-motoren draaien op benzine. Hoe lang is benzine eigenlijk houdbaar? 
E10: Bio-ethanol versus Euro95 
Sinds 1 oktober 2019 wordt op de meeste Nederlandse tankstations verplicht 
‘E10’ benzine aangeboden, in plaats van ‘Euro 95’. De naam E10 verwijst 
naar de toevoeging van 10 % bio-ethanol aan de benzine.  
  



  

 

Die toevoeging is in heel Europa verplicht gesteld, om zo de uitstoot van 
schadelijke stoffen te verminderen. Al sinds 2005 wordt er aan Euro95 
ethanol toegevoegd, eerst 2% en later 5%. 
 
Is E10 geschikt voor de buitenboordmotor?  
Verreweg de meeste auto’s kunnen 
probleemloos overstappen van Euro95 
op de nieuwe mix. Maar hoe zit het met 
E10 in buitenboordmotoren? Sinds de 
invoering van de nieuw benzine gaan er 
veel verhalen dat E10 slecht is voor 
gebruik in motoren voor boten.  
Een rondgang langs enkele fabrikanten 
van buitenboordmotoren (Suzuki, 
Yamaha en Honda) leert dat ook de 
meeste moderne buitenboordmotoren 
zonder problemen zullen lopen op E10-
benzine.  
Voor oudere (tweetakt) motoren kan het hogere ethanol-percentage wel een 
probleem zijn. Voor deze motoren is het advies om het (iets duurdere) Euro98 
te tanken, waar nog maar 5 procent bio-ethanol aan is toegevoegd. 
 
Geen vergomming door ethanol 
Een veel gehoorde klacht is ook dat er door de toevoeging van ethanol 
‘vergomming’ zou kunnen optreden. Hiervoor hebben (voor een eerdere 
versie van dit artikel) gebeld met Shell Nederland en kregen de volgende 
uitleg: “De vergomming die op kan treden komt niet door ethanol, maar door 
de oxidatie van petroleum bestanddelen, die vroeger altijd al in de benzine 
zaten. Oxidatie van ethanol leidt tot azijn, maar daar zijn omstandigheden 
voor nodig die nooit in een tank aan boord kunnen ontstaan.” 
Oxidatie door petroleum 
 
Dus, enkel de oxidatie van petroleum bestanddelen zou kunnen leiden tot 
vergomming die weer leidt tot problemen in de carburator. De snelheid 
waarmee dit kan gebeuren hangt erg af van de temperatuur. Bij elke stijging 
van de temperatuur met 10 graden, verdubbelt de reactie. 
E10 niet te lang bewaren 
Wél is er het advies om E10 niet te lang in de tank te bewaren. De toevoeging 
van de ethanol leidt er namelijk wel toe dat de kwaliteit van de brandstof 



  

 

sneller achteruit gaat. Hoe snel, is afhankelijk van veel factoren, en daarom 
niet te zeggen. Yamaha spreekt van ‘enkele maanden’ terwijl Honda aangeeft 
dat de kwaliteit van benzine in sommige gevallen al na 15 dagen terug kan 
lopen. 
 
Risico van bewaren E10 
Wat is dan het risico van het langere tijd bewaren van E10-benzine? Op de 
website van Suzuki lezen we: “De alcohol in de brandstof verhoogt het risico 
op schade aan rubberen onderdelen en corrosie van metalen onderdelen ook 
enigszins”. Bij Yamaha staat een vergelijkbaar bericht: “Ethanol is een 
oplosmiddel welke bepaalde materiaal samenstellingen (rubber en 
kunststoffen) van het brandstofsysteem aan kan tasten, waardoor vervuiling 
van het brandstofsysteem ontstaat. Deze vervuiling kan verstopping van 
brandstofpomp, carburateur of injector veroorzaken.” 
 
Condens 
Een bijkomend probleem is dat van condens in de tank. Deze kan zorgen 
voor problemen met je ontsteking. De oorzaak van condensvorming staat los 
van de benzine, deze komt door factoren van buitenaf. Yamaha noemt vocht 
ook als bezwaar bij het gebruik van E10: “Aantrekken van water; ethanol zal 
vocht/water aantrekken waardoor de kwaliteit van de benzine minder wordt 
en kan leiden tot roestvorming”. Een advies dat voor zowel benzine- als 
dieseltanks dan ook geldt is: gooi de tank zo vol mogelijk voordat deze naar 
de winsterstalling gaat, zodat er minder kans op condensvorming ontstaat. 
 
Conclusie 
De conclusie is dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag: hoe lang is 
(E10-)benzine houdbaar? Er zijn verschillende factoren, zoals het weer, de 
temperatuur en de omgeving, van invloed op de houdbaarheid van benzine. 
Op basis van bovenstaande is de conclusie wel dat E10 minder lang 
houdbaar is dan E5-benzines (zoals Euro98). Als je weet dat je weinig op de 
motor gaat varen, is benzine met een lager ethanolgehalte dan ook de beste 
keuze. Als je tijdens de wintermaanden zorgt dat je tank vol is, is de 
houdbaarheid langer. Zorg er ook voor dat je tank vol is als je langer afwezig 
bent. Ook zal een goede ventilatie van je brandstofruimte (waar je tank staat) 
condensvorming in je tank verminderen. 



  

 

Waailappenrace 2022 
 
We hebben er de afgelopen jaren af en toe aan getwijfeld, maar na de editie 
van 2022 weet ik het zeker: Onze-Lieve-Heer is een Waailap. 

Elk jaar wordt vanuit WV De Schelde het laatste weekend van oktober de 
Waailappenrace georganiseerd, een zeilwedstrijd tussen de Schaar van 
Yerseke en het Tholense gat. Na een onstuimige editie in 2021 konden we dit 
jaar genieten van een mooie nazomerdag.  

Met enige jetlag en na iets teveel (of te weinig?) 
Westmalle bij de briefing vertrokken we op 
zaterdagochtend al vroeg naar de start. Elk jaar is 
het weer spannend of iedereen op tijd uit de kooi 
komt en aan de startlijn verschijnt. Dit jaar konden 
we op tijd starten. Maar goed ook, want de 

uitstelvlag lag nog mooi thuis klaar op de keukentafel. 

Omdat de windverwachting niet helemaal uitkwam hebben 
we de baan van 24 mijl moeten inkorten en is helaas niet 
iedereen op tijd over de finish gekomen. Toch hebben we 
kunnen genieten van een heerlijke dag op ’t Scheld.  

De deelnemers hebben ook enthousiast van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar op de foto te 
zetten. (Bedankt daarvoor!) Iedere schipper wil toch 
mooie foto’s van zijn/haar schip op volle snelheid?  

De wisseltrofee ging dit jaar mee naar Yerseke. Na vorig 
jaar (met tien seconden verschil) de tweede plaats te 
halen kon team Framboise dit keer de hoofdprijs mee 
naar huis nemen. Met dank ook aan Nautimex voor de 
mooie prijzen! 

We zien jullie graag volgend jaar terug voor een nieuwe 
editie van de Waailappenrace. Binnenkort verschijnt de 
activiteitenagenda voor 2023 op de website. 

Tot volgend jaar! 

Bas en Robin 
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