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De tweede nieuwsbrief van dit jaar bereikt jullie iets later dan gebruikelijk. Het is 
een goed gevulde nieuwsbrief want er is veel te melden over de bestuurswisseling, 

de commissies, havenzaken en de Roggeplaat Regatta die op 12 juni jl. het 
levenslicht zag. Maar eerst staan we stil bij het overlijden van enkele (oud)leden en 
partners van leden. 

  

 

  

Op 18 juni jl. is ligplaatshouder Bert Ummelen na een ziekbed overleden. Bert was 
sinds 2012 lid van onze vereniging en genoot samen met zijn vrouw Tiny op hun 
motorboot Tumbler van de haven en de vaarwegen van zowel Nederland als die van 

ons omringende landen. Bert heeft jarenlang met veel toewijding de 
redactiecommissie geleid en ervoor gezorgd dat er tweemaal per jaar een goed 
gevulde Torenmeermin op de mat van de leden belandde. We zijn hem daar 

bijzonder dankbaar voor. Wij wensen Tiny en de familie veel sterkte toe met dit 
verlies. 

Ook staan we stil bij het overlijden van Ria Lugtenburg (partner van Wim 
Lugtenburg). Gerwin van Vulpen heeft ook onverwachts zijn vrouw Annelies 

verloren. Tot slot ontvingen we bericht dat oud lid Pleun van der Linden is 
overleden. Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies van 
hun geliefde. 

   

  
 



 

Nieuws van het bestuur  
   

  

 

Jos de Sonneville na 12 jaar voorzitter af 

Voor diegenen die de ALV hebben gemist. Op 3 juli jl. 
gaf Jos na 12 jaar voorzitterschap het stokje door aan 
de nieuwe voorzitter Gerrit Bussink. Jos was sinds 2009 

voorzitter van de vereniging. Hoewel hij de 
zittingstermijn van een van de vorige voorzitters, Huib 
Landegent, niet heeft kunnen overtreffen (20 jaar), 

heeft Jos een indrukwekkende staat van dienst 
opgebouwd.  

  

   

  

 

Zo heeft hij sinds zijn aantreden doorlopend de infrastructuur en indeling van de 
haven verbeterd. Er zijn meer ligplaatsen voor leden en passanten gecreëerd, de 
faciliteiten zijn verbeterd, er is een nieuw clubgebouw gekomen, er kwamen diverse 

reglementen en de relatie met de ondernemers op het haventerrein werd verder 
geprofessionaliseerd. Daarbij is ervoor gewaakt dat het oorspronkelijke karakter van 
de haven behouden bleef wat als een groot goed wordt ervaren door leden en 

passanten. Dit alles deed hij met een bewonderenswaardig grote inzet, precisie, 
gedrevenheid, vasthoudendheid, diplomatie en passie. Zijn civieltechnische 
achtergrond is van grote waarde voor de vereniging. 

Zijn echtgenote Jenny heeft hem in al die jaren vele uren moeten missen. Namens 

alle leden heeft zij uit handen van Thea Helle bloemen en een sierkussen met de 
kaart van de Oosterschelde gekregen. De leden hebben ingestemd met het voorstel 
van het bestuur Jos tot erelid te benoemen. Een groep leden heeft spontaan een 

combo gevormd en een lied gecomponeerd op de melodie van My Bonnie Comes 
over the Ocean. Dat werd die avond ten gehore gebracht. Jos verdwijnt gelukkig 
niet helemaal uit beeld, het zou zo maar kunnen dat je hem incidenteel in 

hulphavenmeestershirt op en rond de steigers tegen komt. 

 
Dankwoord van Jos 

Beste leden, ik was eerlijk gezegd beduusd van het afscheid dat jullie mij hebben 
gegeven. Ik wil met name diegenen bedanken die zich hiervoor hebben ingespannen 
te organiseren. Ik denk dan aan Marleen Groen, Willem Vogt, Wim Berkouwer, Cees 

Breuker, Bert Oomen, Coote Evers, Helma, Dorothee van Veen, Kees Overbeeke, Ad 
de Hamer, Thea en Arjan Helle. Speeches en een afscheidslied, een vereniging 
waardig. Deed mij denken aan onze tijd in het buitenland waar vertrekkende 

vrienden traditioneel werden uitgewuifd met “cabaret”. Het was in het begin een 
uitdaging, dan een plezier en uiteindelijk een voorrecht jullie voorzitter te zijn. Dank 
hiervoor! 

   

  



 

  

Nieuwe secretaris 

Ook secretaris Marleen Groen is na 2,5 jaar afgetreden. 
Een jaar eerder dan gepland wegens verhuizing van Den 
Haag naar Zierikzee. Michel Freericks volgt haar op. 

  

 

 

Michel Freericks 
   

  

  

 

Nieuwe leden 

In het tweede kwartaal zijn 5 nieuwe aanmeldingen 

ontvangen. We verwelkomen Nanda Dujardin van Mil, 
Jules van Brakel, Martin van den Ham en Henk Sprong. 
Toos Zegveld meldde zich aan als gezinslid. Gezinsleden 

nemen deel aan de besluitvorming in de vereniging. We 
hopen jullie allen dit seizoen te ontmoeten op en rond 
de steigers of bij een van de verenigingsactiviteiten. 

   

  

 

Evenementen- en redactiecommissie 

 
Peter van den Berg en zijn vrouw Madeleine Pollaerts 
hebben onlangs hun zeilboot More Struggle verkocht. 
Zij verleggen hun koers van vaarwegen naar idyllische 

binnenwegen per camper. Zij blijven gelukkig wel lid 
van de vereniging dus we hopen ze nog vaak op het 
terrein te zien en te spreken! Peter was op vele vlakken 

actief binnen de vereniging, maar gaat het rustiger aan 
doen. Zo was hij voorzitter van de 
evenementencommissie, lid van de redactiecommissie 

en webmaster. 
 

 

laatste vaart met More 
Struggle 

   

  

 

Gelukkig blijft Peter nog betrokken bij de evenementencommissie, maar niet meer 
als voorzitter. Die rol neemt Thea Helle over. Ook blijft Peter samen met Marleen de 
website onderhouden. We bedanken Peter voor zijn grote inzet de afgelopen jaren 

voor de vereniging. Zowel de redactie- als de evenementencommissie kunnen wel 
wat versterking gebruiken. Ben je van de feesten en partijen of vind je het leuk om 
verhalen te verzamelen? Neem dan contact op met een van de commissieleden om 

je hulp aan te bieden. 

  
   

 

  

https://www.wsvburghsluis.nl/mailing/movdqaht5/aviufube


  

 

Roggeplaat Regatta groot succes 

Op 12 juni jl. vond de 1e editie plaats van de 
Roggeplaat Regatta. Zo’n 15 schippers verzamelden om 
10.00 uur voor het palaver. Tegen twaalven keken 

passanten vreemd op toen ze dezelfde schippers op een 
drafje over de steigers zagen gaan richting hun schip. 
Bemanningen stonden met draaiende motor en slechts 

1 landvast in de hand klaar om weg te varen. Met 
(soms te) veel enthousiasme werd koers gezet naar de 
startlijn iets buiten de havenmonding. 

   

  

 

Met een stralend zonnetje en 3-4 bft zeilden de schepen richting Zierikzee. De 
ondiepstekende schepen konden via de Oliegeul de kortere route nemen, de 
diepstekende schepen hadden een langer traject via de Hammen. Overtredingen 
van het wedstrijdreglement werden door de schippers onderling telefonisch 

afgehandeld. Vanaf halverwege de middag finishten de eerste schepen, de laatste 
rond 18.30 uur.  

Wat volgde was een gezellige borrel, BBQ en een niet al te makkelijke pubquiz. 
Naast nautische kennis, was ook kennis over Zeeland, muziek en natuurlijk de 
verenigingshistorie een vereiste om enigszins hoog te kunnen eindigen. Met de 

verkregen extra punten konden teams de concurrentie alsnog passeren. 
   

  

 

Uiteindelijk eindigden team Vrijuit (schipper Toine 
Stommen) op de eerste, team Sindoro (schipper Arjan 
Helle) op de tweede en team Dashwind (schipper Albert 
Naardin) op de derde plaats. Het winnende team kreeg 

de wisseltrofee in de vorm van een gouden schop 
overhandigd met de legendarische woorden ‘Houd 
hiermee de Oliegeul op diepte en de Roggeplaat op 

hoogte!’. 

  

Heel veel dank aan en waardering voor Willem en 
Dorothee van Veen die de organisatie van deze eerste 
Roggeplaatregatta op zich hebben genomen. Het was 

een groot succes dat zeker naar meer smaakt. Op naar 
editie 2022! 

 

 

winnende team Vrijuit 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Havenbeheer 

 

 

 

 

 

 

Ledentafel  

Sinds enkele weken is de ledentafel weer terug in 
clubrestaurant ’t Oliegeultje. Leden kunnen altijd aan 
deze tafel aanschuiven voor een hapje en/of een 

drankje. Reserveren is niet nodig. 

  

   

  

 

Waterdruk 

Zoals eerder gecommuniceerd is in mei/juni de 
waterleiding en put vervangen. Er is een directe 

verbinding middels een grotere diameter waterleding 
aangelegd naar de sanitaire voorzieningen. De 
werkzaamheden zijn afgerond. Hierdoor hopen wij dat 

de problemen met de wisselende watertemperatuur en 
waterdruk tot het verleden behoren. Wij testen het 
systeem dit seizoen. Mocht het toch nog niet naar wens 

zijn  dan zullen er vervolgstappen worden gezet. 

  

   

  

  

 

  

  

Nieuwe vlaggenmast havenkantoor 

Als u op de haven bent ziet u bij het havenkantoor een 
prachtige nieuwe, ranke, vlaggenmast met gaffel in de 

traditie van de Zeeuwse platbodems die door ons lid 
Jan-Pieter Hofman in zijn vrije tijd is gemaakt. Dank 
voor deze geweldige klus! 

  

   

  



 

  

  

Rattenvallen 

Doordat er een toename van het aantal ratten is 

geconstateerd heeft de vereniging door een bedrijf 
professionele rattenvallen laten plaatsen die regelmatig 
worden gecheckt en onderhouden zodat de haven en uw 

boot vrij blijft van deze plaag. 

     

  

 

WSV Burghsluis 

Havenplateau 3 
4328 NT Burgh-Haamstede 
Tel: 0111-653114  

Mail verstuurd via e-Captain 
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