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JOS BOONE B.V.  is actief sinds 1975 en heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand watersport-
bedrijf. De winkel is gelegen óp het water, heeft een dieseltankstation en een eigen steiger voor 
bezoekers. We bieden een breed assortiment en advies op maat voor watersporter en vakman.
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Redactioneel

‘Verboden voor onbevoegden’. Maar daar trokken dieven zich dus niets 
van aan. Tot twee keer toe was onze haven afgelopen najaar doelwit van 
een bende die het vooral op buitenboordmotoren begrepen had. Willem 
van Zalm raakte zijn dure visuitrusting  kwijt. Het belet hem niet dit keer 
de visrubriek over te nemen van onze ‘vaste man’, Remi van Delft, die het 
zwaarst is getroffen. Niet alleen gingen de rovers er met de motor van zijn 
visboot vandoor, de Pollock zelf werd flink toegetakeld: alle elektronica uit het 
dashboard gesloopt. Natuurlijk klinkt de roep om beveiligingsmaatregelen. 
Hekken, camera’s. Maar laten we het hoofd koel houden en goed nagaan 
wat de effectieve winst van zulke dingen is. En ook bedenken dat we in 
de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid voor onze mooie spullen 

hebben. ‘Ik neem voortaan mijn uitrusting 
na een vistrip mee naar huis’, schrijft Willem. 

Snel over naar vrolijker nieuws. We hebben 
een geweldige haven, zo blijkt uit de onder 
passanten en leden gehouden enquêtes. 
Op praktisch alle fronten scoren we goed 
tot erg goed. Aandachtspunten, zoals 
dat wat eufemistisch heet, zijn er ook: 
we zouden als haven kindvriendelijker 
kunnen zijn, we moeten onze fietsen 
behoorlijk kunnen stallen en het Torentje 
zou een echte inloopplek moeten worden. 
Voorzitter Jos de Sonneville vat een en 
ander samen. De uitkomsten van beide 
enquêtes zijn te lezen op de site van onze 
vereniging (www.wsvburghsluis.nl). 

Over een fijne club gesproken: wie 
het captains dinner van 14 oktober 
heeft gemist, is een grandioze maaltijd 
misgelopen. 

3.
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De Lady Rose maakt een wereld-
reis. Schipper Frank van den 
Berg laat ons in de komende 
nummers van De Torenmeermin 
meegenieten. 

Marleen Groen schreef voor haar 
‘Vlootschouw’ een nieuw portret 
van een schip en zijn eigenaren. 

Dit keer geen episode uit de 
geschiedenis van het reddingswezen 
in Burghsluis. Giel Overbeeke kon 
door een ziekenhuisopname dit 
winternummer niet halen. Komende 
zomer hoopt hij zijn feuilleton te 
hervatten.

Een geweldige haven

ag
en
Da

2018

13 jan.:  nieuwjaars- 
 receptie 

28 april:  opening 
 seizoen

18-21 mei:  Clubtocht 
 naar 
 Vlissingen

2 juni:  BBQ

23 of 30 juni:  Viswedstrijd

8 sept.:  Kuipverhalen

22 sept.:  Mosselavond

13 okt.:  Captains 
 dinner

Ook in dit nummer natuurlijk de 
vaste rubrieken Koken op 2 pitten, 
cryptogram en En passant.



Watersportvereniging Burghsluis  |  Winter 2017/2018

* Jacht- en catamaranzeil reparaties tot circa 40m2 
    
* Overkappingen en hoezen      

* Tent reparaties en aanpassingen    
 
* Tuin- en windschermen
     
     

ADRES ZEILMAKERIJ:      
Dapperweg 24      
4328 BB   Burgh-Haamstede      
Voor openingstijden of vragen; bel Herma     

00 31 (0) 6 515 90 154      

ZEILMAKERIJ
WINDSURFSAILREPAIR

Herma de Jong

* Windsurfzeilreparaties

Deltastraat 17
4301 RC  Zierikzee
Tel. 0111-416 488

W W W . M U L D E R Y A C H T S E R V I C E . N L

• Botenlift tot 30 ton 
• Mastenkraan 
•  Winterstalling in 

moderne loodsen 
of buitenstalling 

•  Onderhoud, 
reparatie en 
renovatie

• Dealer Vetus 

websites: www.dpanet.nl 

of

GOEDEREN EN INBOEDEL OPSLAG 

Inboedels, handelsvoorraad en overige goederen opslaan in een droge geventileerde loods:

* Verhuismaterialen en verhuisassistentie beschikbaar

We kunnen een 10m3 inboedelkist in aanhanger voor uw deur plaatsen voor zelf laden of lossen!

VERHUUR TELESCOOP KRAAN

Onze 40 tons mobiele hijskraan is te huur voor hijswerk in de regio:

* Onderhoud, bouw en constructie van gebouwen, onderhoud bomen enz.

* Hijswerk van caravans, tuinhuisjes, masten en boten (tot ±14ton)

LOGISTIEK EN EXPORT WERELDWIJD

Wereldwijd verzendingen per schip, vrachtauto, vliegtuig, koeriersdiensten vanuit onze douanloods.

Informatie en tarieven op te vragen bij:

DPA, De Roterij 17, 4328BB Burgh-Haamstede

tel. 0111-651690 / email. info@dpanet.nl

5.
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Van de voorzitter

Zoals u weet heeft het bestuur, op suggestie van de Commissie Toekomstvisie 
en op verzoek van de leden tijdens de voorjaars ALV, afgelopen zomer een 
passanten- en ledenenquête uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn op de 
najaars ALV gepresenteerd. Graag geef ik u nog een korte samenvatting 
van deze enquêtes die naar onze mening belangrijke informatie geven over 
hoe onze leden, en onze passanten, denken over onze haven, waarom ze 
hier komen, of lid zijn, wat onze haven aantrekkelijk maakt, wat we zouden 
kunnen verbeteren en vooral, wat we niet zouden moeten veranderen. In de 
ledenenquête zijn, naast de vragen die wij ook aan de passanten gesteld 
hebben, vragen opgenomen die dieper ingaan op hoe wij in de toekomst 
onze haven willen ontwikkelen.

Bijna 90 passanten (200 
volwassenen en 16 kinderen) 
hebben onze enquête ingevuld 
waarvan 85% zeilboten. Gemiddeld 
bezoeken zij onze haven 2 maal, 
blijven ze 2 nachten en 90% is 
herhaalbezoek. Een complimentje 
voor onze havenmeesters, zowel op 
de steiger/boot als op kantoor: zij 
worden over het algemeen bijzonder 
geprezen! De voorzieningen die het 
hoogste scoren bij de passanten 
zijn de kwaliteit van de ligbox, 
elektriciteitsvoorziening, WIFI, het 
washok en de huurfietsen met als 
belangrijkste kenmerk de algemene 
sfeer. Een kwart van de passanten 
mist een waterslang, meer speel-
mogelijkheden voor kinderen, meer kinderfietsen, zwemmen in de haven 
(!), een warme bakker of een simpel winkeltje. Wat onze passanten vooral 
niet willen veranderen is de rust, gezelligheid, kleinschaligheid en de 

6.

Het Vuurtorentje moet een echte inloopplek 
worden
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authenticiteit.
Een totaal van 65 leden heeft de ledenenquête ingevuld. Dat komt neer 
op 54% van onze ligplaatsbezetting en dit aantal is ongeveer 20 meer dan 
die normaliter op de ALV komen. We mogen concluderen dat deze leden 
een representatieve uitsnede zijn van onze meer actieve en betrokken 
leden. Gemiddeld zijn wij met 2 personen zo’n 33 dagen per jaar aanwezig. 
65% heeft bijna 10 dagen per seizoen 3 (klein)kinderen aan boord. Dan 
trekt 72% van de respondenten er ook nog op uit met de boot en zijn ze 
gemiddeld 30 dagen weg.

Ook de leden prijzen de havenmeesters, zij het dat af en toe flexibiliteit en 
communicatie beter kunnen. Wij vinden onze steigergenoten prima, voelen 
ons ‘thuis’, met een goede sfeer tijdens de zelfwerkzaamheid. De leden 
vinden passanten meestal sportief, betrokken en maar weinig leden heb-
ben er echt last van. 

Wij waarderen onze voorzieningen iets lager dan de passanten maar willen 
ook een waterslang, zwemmen in de haven (72%) en men vindt de tempe-
ratuurregeling van de douches dramatisch! Specifiek missen de leden een 
goede, afgesloten fietsenstalling, meer speelvoorzieningen voor kinderen 
en betere toegankelijkheid van ons vuurtorentje. Men mist eigenlijk een 
eigen plek waar leden bij elkaar kunnen komen en meer privileges bij het 
Oliegeultje ten opzichte van andere bezoekers. De leden willen ook graag 
het nostalgische karakter van de haven en de rust handhaven. Men wil 
absoluut geen marina, maar wel eenvoud, zelfwerkzaamheid en men vindt 
dat de manier waarop de club wordt beheerd, prima is. Waarom leden een 
ligplaats bij ons hebben is in volgorde van belangrijkheid: karakter haven, 
sfeer, vaargebied, rust, kwaliteit ligplaats en prijs.

Dus wat hebben passanten en de leden gemeen? Waardering voor 
rust, gezelligheid, havenmeesters, gemoedelijke sfeer, robuustheid, 
relaxte uitstraling, kleinschalig karakter, niet gelikt, authentiek, prima 
voorzieningen. Het washok wordt op prijs gesteld, fietsen worden veel 
gebruikt. Wensen: meer aantrekkelijk maken voor kinderen, speeltuintje, 
sportveldje, waterslangen op de steigers, zwemmen in de haven als weer 
en drukte het toelaten en een warme bakker of een winkeltje.
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Specifiek met betrekking tot de Toekomstvisie die wij op de voorjaars ALV 
van 2018 willen presenteren, hebben de leden zich uitgesproken over een 
aantal vragen die vanuit de Commissie Toekomstvisie naar voren kwamen. 

De antwoorden samengevat:

� fietsenstalling: 75% van onze leden (respondenten) zouden graag   
 een veilige, afsluitbare fietsenstalling op de haven willen hebben zodat 
 zij hun eigen fietsen kunnen gebruiken.

� Speelmogelijkheden voor kinderen: 66% is voor het maken van een 
 speeltuintje of andere speelmogelijkheden voor kinderen.

� Zeilschooltje: 40% denkt dat het haalbaar is, 15% wil organiseren en 
 3% wil eventueel lesgeven. Onze indruk is dat een regelmatig 
 georganiseerde activiteit niet haalbaar is. Wel suggereren een paar 
 leden dat zij dit wel op een ad hoc basis willen proberen.

� Samenwerking met andere ondernemers dan onrust 
 en oliegeultje: 2/3 is tegen een uitbreiding van ondernemerschap op 
 de haven, pas op wat je doet, mogelijk meer werk dan wat het oplevert.

� Samenwerking met het oliegeultje: Men wil een meer gestructureerde 
 ledenkorting, mogelijk een afhaalservice en meer gebruik clubhuis 
 buiten restauranturen.

� Samenwerking met de onrust: De Onrust is een historisch gegeven, 
 geeft reuring in de haven, is dus gezellig. Er is echter weinig voordeel 
 voor de vereniging en de afmeerpositie midden in de passantensteiger 
 is nadelig. Men wil naar een contract- en relatieontwikkeling, en 
 mogelijk evenementen op de Onrust met ledenprijzen.

� Vuurtorentje: De leden zijn niet tevreden over het huidige gebruik, 
 de toegankelijkheid is in de praktijk zeer beperkt, huidige leden willen 
 wel graag een “eigen” plek, waarvoor ze het vuurtorentje zouden 
 willen gebruiken, met name als praethuis, een eigen plek, plek voor 
 een steigerfeestje met gebruik van buitenruimte, een vergaderplek 
 voor onze commissies en een plek om een drankje te drinken en de 
 dag door te nemen. Dit wil met graag uitwerken in een plan.
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Het bestuur zal op basis van de uitkomsten van de enquêtes voortbouwen 
op de schets van onze toekomstvisie die wij gaan presenteren op de 
voorjaars ALV. Een schriftelijke versie zal een paar weken voor de ALV 
worden rondgestuurd om de leden nogmaals in de gelegenheid te stellen 
opmerkingen, suggesties en aanbevelingen te geven. 

De Toekomstvisie zal richtinggevend zijn voor de actieplannen van het 
bestuur om de vereniging in de komende jaren op een verantwoorde wijze, 
en met instemming van de leden, te besturen.

Jos de Sonneville
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Wassen, wassen, wassen
Door de redactie

Een wens van veel leden en passanten is dit jaar in vervulling gegaan: de 
mogelijkheid om ‘vuile’ kledingstukken te wassen en te drogen. Nu kon dit 
provisorisch wel met een handsopje in het kombuis van de boot maar in deze 
moderne tijd is dat toch echt behelpen. Tijdens ledenvergaderingen is enige 
keren de wens naar voren gebracht om een wasgelegenheid te creëren.

Dit jaar was het zover, de penningmeester zag een financieel gaatje en stel-
de een bedrag beschikbaar. Onze technische mannen maakten een aparte 
ruimte gereed en de bestelling van de apparatuur werd gedaan. We kregen 
zelfs een werktafel om de was op te kunnen vouwen. Ook moesten de no-
dige aansluitingen worden gerealiseerd: water, elektra en afvoer.

Op 18 mei jl. was de zaak operationeel. Niet alleen de passanten, ook onze 
eigen leden wisten het washok snel te vinden. Volgens de havenmeesters 
is het een schot in de roos en zullen de opbrengsten de penningmeester 
zeker blij maken. Het gebruik werkt met munten die bij de havenmeesters 
te krijgen zijn. Het wasmiddel is inbegrepen. De prijs is € 4,00 per machine.
We gaan ervanuit dat deze voorziening een aanwinst is voor alle gebruikers 
van onze haven.

De fonkelnieuwe was- en droogfaciliteitHavenmeester Ad sluit het washok af



Watersportvereniging Burghsluis  |  Winter 2017/201811.

om de oosterschelde in drie dagen
Door Marleen Groen

Vijftien schepen deden mee aan de clubtocht naar Tholen, van 26 tot 
29 mei. Thuisblijvers hebben iets gemist.

Met opkomend water en een noordoostenwindje van 3 Bft gooien vijftien 
schepen op vrijdagmorgen tussen 10 en 11 uur ’s morgens de trossen los 
richting Tholen. Vanaf de schelpberg hijsen de zeilers de zeilen. Een deel 
kiest voor het Brabants vaarwater en een deel voor het Engels vaarwater. 
Er staat een constant windje en naarmate Tholen dichterbij komt loopt de 
temperatuur op. 

Niet alleen de Bergse diepsluis komt halverwege de middag in zicht maar 
ook zo’n 25 boten die liggen te wachten om geschut te worden. De grootte 
van de sluis is dusdanig dat er gemiddeld slechts drie boten per sluisgang 
kunnen passeren. Hierdoor neemt het schutten enkele uren in beslag. 
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Iedere deelnemer wordt bij aankomst in de jachthaven door Peter en Kees 
welkom geheten en voorzien van een boxnummer. Tegen 19.00 uur ligt 
iedereen netjes afgemeerd in een box en start de tapasborrel op de kade 
van WSV De Kogge. Iedereen heeft weer zijn of haar best gedaan lekkere 
hapjes te maken. Dadels omwikkeld met krokant gebakken (goed leven) 
spek, smeuïge gehaktballetjes, knapperige Vietnamese groenteloempia’s, 
tortilla, gevulde witlofschuitjes, torentjes tomaat, tomaat, basilicum etc. 
gingen er onder het genot van wijn of bier vrolijk in. Het bleef nog lang 
gezellig op de Tholense kade.

De volgende dag om 14.00 uur staat 
bij het Praathuis de gids voor een 
stadswandeling op ons te wachten. 
De man vertelt onder andere over 
de ontstaansgeschiedenis en de 
strategische locatie van Tholen 
aan de rivier. Het is een tropische 
dag en in bijpassend tempo 
wandelen we met de gids door het 
mooie stadje.

Diezelfde avond serveert restaurant Hof van Zeeland een heerlijk 
driegangenmenu. Maar de kooien worden op tijd weer opgezocht want 
het is springtij en de ebbe gaat zondagmorgen al vroeg lopen. Om te 
voorkomen dat het hele konvooi tegelijk bij het sluisje arriveert, wordt een 
schema gemaakt. De Avanti doet haar naam eer aan en vertrekt als eerste, 
gevolgd door de Aquamarijn. Er staat niet veel wind maar voldoende om 
met een aandewindse koers richting de Zeelandbrug te zeilen. De sfeer 
op het water is bijzonder, we zien de zon en bij het passeren van een plaat 
in het Brabants vaarwater groeten we zo’n twintig zeehonden. Rond het 
middaguur ligt iedereen weer afgemeerd in Burghsluis.

Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het een zeer geslaagde, gezellige 
en perfect georganiseerde clubtocht was. Op naar volgend jaar!

wsv De Kogge op Tholen
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Snacks

Ring 9 , 4328 AE Burgh - Haamstede
0111 - 651629

Snacks

Ring 9 , 4328 AE Burgh - Haamstede
0111 - 651629
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Met de lady Rose naar galicia
Door Frank van den Berg

Deze zomer voer ‘Lady Rose’, een Bowman 49 kits, via Ierland en 
de Azoren naar Galicia, Spanje. De bedoeling is in 2018 de thuisreis 
naar Burghsluis te maken. Van elk traject maakt schipper Frank 
van den Berg een verslagje van één dag. Telkens varen vier andere 
bemanningsleden mee.

Poole harbour is altijd prettig. 
Sowieso is aankomen bij zeezeilen 
een hoogtepunt, maar daar 
helemaal: het is er mooi, beschut 
en gezellig. Twee etmalen na 
vertrek uit Burghsluis, met een 
ochtend rust in Cowes waren we 
er. Gemiddeld 6.5 knopen per uur, 
het zat mee! Dus rustiger aan langs 
het westelijk deel van de Engelse 
zuidkust. Maar eerst ontbijten op 
onze ankerplek in lij van Brownsea Island. 

Gisteravond nog in de zon buiten gegeten, nu zijn we echt in Engeland: 
Wind ZW 5, miezerregen. Op de motor trekken we de Lady uit de modder, 
waarna we het geultje tussen de boten aan moorings zoeken. Wat een 
schitterende yawls liggen er! Voorbij de kettingpont zetten we zeil. Als je 
twijfelt over reven moet je het al gedaan hebben is een van de gulden 
regels. Dus één rif in het grootzeil, genua beetje ingerold en de bezaan 
gewoon omhoog. Het loopt lekker over bakboord scherp aan de wind. 
Bestemming: Dartmouth. 73 mijl verder. Tussen Anvil point, de eerste 
kaap na Poole, en de Dart ligt het beruchte Portland Bill. Omdat ik bij een 
eerdere tocht daar de op de kaart vermelde overfalls (steile branding) niet 
serieus nam, heeft daar eens een in het vooronder liggend bevrouwingslid 
het plafond geraakt! Dat zou me niet weer gebeuren. Dus pas overstag 
toen Dartmouth bezeild leek. 

    De Lady Rose op één oor
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overfalls
Langzaam ruimt de wind iets waardoor we noordelijker varen dan gewenst. 
Toch weer die “...” overfalls.  Bemanning en schipper zijn wat bleker en 
stiller, maar tegen het happy hour klaart dit snel op. Het dek is lekker 
schoongespoeld. Achter ons zien we een hoog zeil snel op ons inlopen. 

Met 15 knopen aan de wind vaart een Volvo-Ocean-Racer ons voorbij. 
Indrukwekkend! 

We lijken de Dart te gaan halen rond middernacht. Maar even bellen alvast 
want voor het eerst maakten we dit jaar mee dat we noch in Newhaven 
(2.30 m diepgang is teveel daar), noch in Brighton (vloot wedstrijdschepen) 
terecht konden. Een  vriendelijke dame vertelt ons dat er nog één plek 
van 15 meter beschikbaar is. Het is geen probleem dat we zo laat zullen 
aankomen. 

Als we overstag gaan 
voor de kust bij Tor-
quay valt de nacht. 
Het zicht is goed. De 
wind prettig, vol tuig 
dus. Kortom, ideale 
omstandigheden. 

Er gaat dan weinig boven nachtzeilen: de wereld is mysterieus en tegelijk 
overzichtelijk. Schepen zijn eerder te zien dan overdag. Het firmament is 
indrukwekkend. En... leve de techniek! Dankzij de zeer precieze elektroni-
sche kaart en radar kunnen we veel meer dan vroeger toen ik met alleen 
kaart, log en (peil)kompas navigeerde. De ingang van de Dart is rotsig en 
nauw. Iets raken betekent einde van de reis. Het gaat goed met iemand 
voorop met een schijnwerper, een bemanningslid voor de kaart met radar 
en een goede roerganger. We leggen aan op de enige vrije plek aan een 
ponton zonder walverbinding.

De volgende ochtend met de watertaxi naar de wal.

      Poole harbour vanuit de lucht
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Volop roggen en haaien maar geen hengel meer
Door Willem van Zalm

Tijdens de mosselavond vroeg de vaste visserijverslaggever vanuit 
onze haven, Remi van Delft, of Willem van Zalm dit keer een stukje 
wilde schrijven. Hij zei: geen probleem!

Het is nu eind oktober en door mijn raam kijk ik naar buiten en zie een 
hoop wind en regen. Gelukkig  kijk ik terug op veel zonnige momenten met 
echter een hele donkere wolk maar daarover straks meer.
De afgelopen wintermaanden was er altijd wel vis te vangen mits het weer 
het toeliet. Bijna altijd schar en wat wijting. Lekker en gezond visje voor in 
de pan, helaas trekken ze alleen niet je hengel bijna overboord.

Daarvoor moeten we wachten op vriend zeebaars. Zo ergens begin mei 
meldde deze vissoort zich en het kleine groepje vaste vissers uit onze 
haven heeft het afgelopen half jaar mooie zeebaarzen gevangen. Wel moet 
je om zo’n vis te vangen geduld hebben. Soms duurt het een paar uur, 
waarbij niets gebeurt en dan ineens staat je hengel zo krom als een boog! 
Maar eerlijk is eerlijk, er zijn ook dagen dat de teller op 0 blijft staan, maar 
om Remi’s woorden te gebruiken: het heet vissen en niet vangen!

Roggen
Ik denk zelf dat het door de vrij hoge watertemperatuur komt, geloof het of 
niet: het handjevol vissers in onze haven ving dit jaar meer roggen dan in 
de laatste vijfentwintig jaar! Een mooie vis om te vangen, maar nog mooier 
is, en dat doen we denk ik allemaal, hem weer terug in de Oosterschelde 
te zetten. Je krijgt een beetje een National Geographic gevoel als je zo’n 
beest weer weg ziet fladderen.

Dan blijft er nog een soort over waar wat over te melden valt en dat is onze 
vriend haai. Voorgaande jaren ving je er wel eens eentje in mei, echter dit 
jaar moesten we wachten tot midden in de zomer. Wij hebben in onze 
haven sinds dit jaar een nieuw lid zonder boot, Wim Ottespeer alias Wim 
de slager (zijn oude beroep). Wim gaat vaak met me mee vissen, dat is 
gezelliger en ook veiliger.
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Zo ook op 29 augustus, weinig wind 
en 25 graden. We lagen nog maar net 
op onze stek en Wims hengel werd 
zowat uit zijn handen getrokken. 
Na vijf minuten kwam haai nummer 
een boven, maar achter hem aan 
zwom nog een haai. Wij hebben een 
groot schepnet aan boord waarmee 
we voorzichtig de vis uit het water 
scheppen en onthaken. Haai twee 
bleef bij de boot zwemmen en nadat 
wij de gehaakte haai netjes terug 
hadden gezet in het water zwommen 
ze samen weg! Geeft toch te denken 
over deze vissoort…

Een uurtje later mocht ik de tweede haai van deze dag vangen en binnen 
een minuut nummer drie. Daarna stil water, het was inmiddels 25 graden 
plus, dus even afkoelen naast de boot! Nee hoor, de haaien in onze 
Oosterschelde doen niks!

’s Middag hebben we nog vier haaien mogen vangen (grootste 110 cm) en 
wat andere vis, dus een topdag!
September en begin oktober gaven ook een leuke visserij met af en 
toe een haai of mooie zeebaars. De tweede week oktober bracht wel 
een vlek op het afgelopen seizoen. Het dievengilde dat zo’n beetje alle 
buitenboordmotoren uit onze haven heeft gestolen, bezocht ook mijn boot. 
Al mijn hengels, molens, lijnen enzovoort hebben ze meegenomen. Daar 
sta je dan letterlijk met lege handen. De ‘dagwaarde’ van alles is natuurlijk 
lager dan je eigen risico, dus het kost je nog een hoop geld ook.

Inmiddels heb ik wat nieuwe spullen aangeschaft en ik ben van plan om 
alles maar na elke vistrip weer mee naar huis te nemen. Helaas, het kan 
niet anders.

Uit de kluiten gewassen haai, door Remi 
aan de haak geslagen
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Vlootschouw
Portret van een boot en haar eigenaren
Door Marleen Groen           

De ‘Bluesette’ van Bert en Marian Oomen 
Ligplaats D9

Op een zonnige zondagochtend word 
ik vrolijk begroet door de driejarige 
Engelse labrador Lola, als ik aan 
boord stap van de Bluesette van Bert 
en Marian Oomen. De bijzondere 
mast van het schip, waarover later 
meer, trok mijn aandacht tijdens de 
clubtocht naar Tholen afgelopen 
mei. Hier wil ik meer over weten. Een 
verzoek om een interview voor de 
Torenmeermin is snel gemaakt.

‘Kom verder en kijk maar eerst even 
rustig rond, dan zet ik ondertussen 
koffie,’ zegt Marian enthousiast. Als 
de koffie met een Burghse lekkernij op 
tafel staat, steekt ze van wal en vertelt 
dat ze al 47 jaar gelukkig getrouwd is met Bert. Marian is 70 en coacht nog 
steeds met veel plezier bestuurders en managers in de gezondheidszorg. 
Bert en Marian wonen in Vught, hebben twee zonen, Tjerk en Jelle, en twee 
kleindochters van 6 en 8 jaar oud. 

Bert is 72 en was architect/stedenbouwkundige. Hij is nu rondleider en 
onderzoeker bij Kamp Vught, waarover hij in 2014 het boek ‘Ze bouwen 
daarginds een concentratiekamp’ schreef. Het gaat over de impact van het 
SS-concentratiekamp in 1943 op de inwoners van Vught, zijn geboortedorp. 
Zijn ogen beginnen te glimmen als hij vertelt over nóg een hobby, namelijk 
de mondharmonica die hij niet onverdienstelijk maar vooral met veel lol 
bespeelt. 

     Bert en Marianne Oomen
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Hiermee is ook meteen het bruggetje gemaakt naar de naam van hun schip. 
Die verwijst naar het mooie nummer Bluesette van de in 2016 overleden 
Toots Thielemans.

Bert en Marian begonnen lang geleden 
in Friesland met watersport in huurboten. 
Vervolgens deelden ze 13 jaar lang twee 
Jeanneaus met vrienden. Het zeilen bevalt 
goed maar er ontstaat behoefte aan een 
eigen boot. Ze laten een stalen Van de Stadt casco bouwen. Die bouwen 
ze vervolgens zelf af, dopen haar Galatea en zeilen er zo’n zeven jaar 
mee rond. Ze merken dat het heerlijk is om met de handen te werken. Het 
begint dan ook weer te kriebelen en er worden plannen gemaakt voor het 
zelf bouwen van een 12 meter lange zeilboot. Geïnspireerd door enkele 
artikelen over Woodcore wordt een verstrekkend besluit genomen over de 
kerneigenschappen van hun toekomstige schip: Woodcore romp, lengte 
12 meter, een ophaalbare kiel en last but not least het AeroRig systeem 
waar Bert volgens Marian ‘totaal verliefd’ op is. 

Uniek systeem
Het duurzame Britse AeroRig systeem is wereldwijd op slechts driehonderd 
schepen toegepast. Uitgangspunt is een vrijstaande onverstaagde 
lichtgewicht mast. Door de vleugelwerking is het systeem vooral geliefd 
bij piloten. Voordelen zijn goed zicht tijdens het zeilen, een zelfkerend 
systeem, en weinig onderhoud. De Bluesette trekt met haar mast veel 
belangstelling. Steeds opnieuw leggen ze aan belangstellenden uit hoe het 
werkt en beantwoorden de altijd terugkerende vraag ‘en zeilt het ook een 
beetje?’. Soms is het baldadige antwoord:  ‘nee, voor geen meter!’. 

Bouw
Het lijnenplan van de Bluesette is gebaseerd op de Forma en vergroot tot 40 
voet. In augustus 1997 beginnen Bert en Marian met de bouw. Ze doen het 
niet alleen. Elke maand komen zwager Willem en (schoon)zus José (van de 
‘Dolce Vita’, E20) een weekend in de loods meewerken. Het team volgt een 
spoedcursus  ‘creatief met epoxy’.  Na vier maanden is de romp dicht en 
klaar om te worden geschuurd en geplamuurd. Het eindresultaat is een waar 

 ‘Sorry Sir, it seems you 
are missing a mast’
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kunstwerk en bijna zonde om te worden gelamineerd. In het vroege voorjaar 
van 1998 wordt de gelamineerde romp als reclame voor ‘Scheepsmaat’, de 
coöperatie van zelfbouwers, op de HISWA tentoongesteld. Bert heeft een 
fotoboek gemaakt van het bouwproces. Al bladerend zie je de Bluesette 
tot leven komen. Prachtig zijn de foto’s van de totstandkoming van de 
houten romp die uit smalle latten is opgebouwd. Een jaar na de start van de 
bouw wordt met het aftimmeren van de binnenkant begonnen. Vervolgens 
wordt het dek aangebracht. Op 31 juli 1999 wordt de Bluesette gedoopt 
en te water gelaten. Nog zonder mast en giek, want die worden er door 
Carbo-Spars in Hamble Point in Engeland op geplaatst. Onderweg tussen 
Dover en Brighton neemt een patrouille contact op met Bert om hem te 
waarschuwen voor militaire oefeningen en merkt vervolgens droog op 
‘Sorry Sir, it seems you are missing a mast’.

Bert en Marian zijn meer dan tevreden over het eindresultaat. Na de 
tewaterlating maken ze vele mooie reizen naar de Duitse wadden, de 
Oostzee, de Engelse Oost- en Zuidkust, Bretagne en de Kanaaleilanden. 
Tegenwoordig gaan ze vooral graag naar Terschelling en zijn ze ook veel 
aan boord in de haven van Burghsluis. 

De Bluesette onder zeil
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Koken op 2 pitten
 Tips voor lekkere kost uit de kleine keuken

Rode
linzen-
soep
6 personen
35 min. bereidingstijd

Ingrediënten 
- 2 eetl. olijfolie
- 2 uien, gesneden
- 3 cm stuk gember, geraspt
- 2 knoflookteentjes, geraspt
- 1 theel. komijn poeder
- 1 theel. kurkuma poeder
- 1 theel. kerrie poeder
- paar snufjes chili vlokken
- 1 wortel, in 1cm dikke halve  
   maantjes gesneden
- 1/5 pompoen (ongeveer   
   300 gram), in 2-3cm grote 
   dobbelsteentjes gesneden

- 1 tomaat, in blokjes
- 2 volle eetl. tomatenpuree
- 300 gr rode linzen, gewassen
- 1100 ml water
- ½ blokje groente bouillon, 
   ongeveer 5 gram
- 1 eetl. zeezout
- sap van 1 citroen
- 2 bleekselderij stengels, in ½ cm 
  dikke plakjes gesneden
- ½ bos peterselie, gehakt
- ½ bos koriander, gehakt
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Bereiding
1.  Verhit een soeppan met olijfolie. Voeg de uien toe 
 en fruit 1-2 minuten op middelhoog vuur.
2.  Wordt de bodem van de pan te droog tijdens het bakken? 
 Voeg dan 1-2 eetlepels water toe. 
3.  Voeg de gember, knoflook, komijn, kurkuma, kerrie poeder, chili 
 vlokken en snuf zout toe en bak één minuut mee. Doe de stukjes 
 wortel ook in de pan en bak één minuut. Voeg de pompoen toe en 
 bak nog twee minuten mee. Doe de tomaat en tomatenpuree in de 
 pan en bak één minuut. 
4.  Voeg de linzen en het water toe, dek af met een deksel en breng het 
 geheel aan de kook. Draai het vuur laag en laat het afgedekt 
 tien minuten borrelen. Als de soep te dik wordt, zeg maar stoofpot 
 dikte, voeg dan nog  wat water toe. 
5. Voeg zout, citroensap, groentebouillon en bleekselderij toe en laat 
 nog vijf minuten borrelen. Voeg de peterselie en koriander toe 
 en kook alles nog één minuut. 

L.D. Bouwman & Zn
Ol i e,  Sc h e e p S- e n wat e r S p O rta rt i k e l e n

Nieuwe Haven 67 -  73 ,  4301 DK Zier ikzee
T 0111 -  41 32 65   F 0111 -  42 04 69   

E tdbouwman@zeelandnet .n l
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Cryptogram 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 5

10 11

12

9 13

14

15

16 17

11 18

19 20 20

15 21

Cryptogram

Horizontaal
2-8. Weg met die erectiestoornis (7+2+4+5); 10. Reus van een rapper 
(2); 11. Vertegenwoordigt maar heel klein deel van de bevolking (7); 12. 
Verdronken land (8); 13. Onderzoeksdienst in Griekenland (5); 14. Graffiti 
in urinoir (11); 15.  Sportdrank (3); 16. Italiaans zeil (5); 17. Te hoog (4); 18. 
Maak je vaart mee (4); 19. Zonder veren al straf genoeg (3); 20. Doet de zee 
als het kwaad wil (5); 21. Kakmadam (9).

Verticaal
1.Betrekkelijk lomp schip (6); 2. Open je berichten mee (11), 3. Kreet in de 
haven (4); 4. Kakmadam (3); 5. Grondrechten (10); 6. Helpen de boel schoon 
houden (11); 7. Familie van duwbak (10); 9. Vogel die kreeften vangt (3); 16. 
Pap van een wijnboer (4); 19. Letter en getal (2).
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en passant/Dekbed
Door Bert Hummelen

Met een dreun kwam afgelopen zomer een eind aan onze zorgeloze vakantie. 
Boot gehuld in zwarte wolken, roet op het water. ‘We staan in brand’, riep 
mijn vrouw, maar dat was niet zo. Vastgemaakt aan een overhangende 
boom en de VNF, de Franse versie van onze Rijkswaterstaat, gebeld. 

Die komt over het jaagpad aanzetten als we al door een behulpzaam 
echtpaar op sleeptouw zijn genomen. Of er gewonden zijn?, vraagt de 
VNF-man. Nee, nou adieu. In Stenay bel ik onze Zeeuwse monteur. Zo te 
horen heeft de demperplaat het begeven, zegt hij.  Naar de jachtservice 
in Pont-à-Bar gebeld, zo’n 85 kilometer verderop. Ze sturen een lokale 
monteur die we later nog tegenkomen in de functies van pompbediende 
en elektricien, een manusje van alles dus. Hij is er snel uit. Oui, c’est le 
dempeur. (Nooit geweten van Nederlandse leenwoorden in het Frans.)

We hebben dus een nieuwe demperplaat nodig. Moet uit Duinkerken 
komen. Zes dagen liggen we in  Stenay. Tijdens de slag om Verdun zat 
het Duitse opperbevel in het plaatselijke chateau en er is een biermuseum. 
Meer valt er over Stenay met de beste wil van de wereld niet te vertellen. 
De zon schijnt, dat maakt veel goed. Maar dan is het toch zover. Een echte 
monteur uit Pont-à-Bar met een van nieuwigheid glimmende demperplaat. 

Hij aan het sleutelen. Na een uurtje: er is met uw 
boot niks aan de hand, niet met de motor, 
niet met de keerkoppeling. Heeft u al eens in 
de schroef gekeken?

Op zo’n moment kun je in een diepe 
depressie belanden. Stom, stom! Duikbril op 

en onder de boot. Jawel, een enorme baal stof zit in de schroef gedraaid. 
En ik krijg die er met geen mogelijkheid uit. 

Les pompiers brengen uitkomst. Ze arriveren ’s middags in volle uitrusting, 
auto, boot, duikers. Twee gaan te water en komen even later boven met 
een heus dekbed.

 ‘Nooit meer 
Frankrijk”
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We varen weer. Al zit er een rare tik in de boot. Wat kan er loos zijn? Op de 
rustige Franse kanalen maken we ons er niet druk over, maar wat als we 
straks met die rammelkast de Westerschelde over moeten? Dus zetten we 
koers naar Terneuzen, waar de boot uit het water wordt getild. We zien het 
meteen: één van de schroefbladen staat krom. Plotseling stuurloos zijn we 
op stenen beland.
En zo komen we dan thuis, met de trein. Waarna het nog weken duurde 
voordat we Burghsluis konden binnenvaren.  

Nooit meer Frankrijk, roep je. Maar nooit meer betekent nogal eens gauw: 
ooit weer.

Pompier gaat te water
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onafhankelijke taxaties en aankoopbegeleiding

Tom N. Soeters 
Register Makelaar Taxateur 

Gouweveerseweg 3 
4301 RP Zierikzee 
telefoon 0111-411465 
e-mail ats@euronet.nl
www.taxereninzeeland.nl 

ATS Aankoop- en Taxatiebureau Soeters

Voor reserveringen:

Van Burghsluis naar
het Vissershuis is het

6 min. met de auto
11 min. op de fiets

26.



Dealer van oa.

Jos Boone Watersport 

JOS BOONE B.V.  is actief sinds 1975 en heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand watersport-
bedrijf. De winkel is gelegen óp het water, heeft een dieseltankstation en een eigen steiger voor 
bezoekers. We bieden een breed assortiment en advies op maat voor watersporter en vakman.

Gespecialiseerd in:

 Maisbaai 1 - Jachthaven Middelburg  |  Tel. 0118 - 62 99 13  |  www.josboone.nl

    • navigatie-apparatuur
    • technische accessoires

elektrische systemen  •  
  dieselmotoren  •

 rubberboten  •
     veiligheidsmiddelen  •

    verfsystemen  •
    onderhoudsartikelen  •

 zeilkleding  •
boeken en kaarten  •

nautische geschenken  •

Adv.Jos Boone.A5.020312.indd   1 02-03-12   10:27

Kraakvers uit de zilte zee

Maandag tot Zaterdag 
Openingstijden zie website

Proef Zeeland 
Faelweg 1 (nabij Deltapark)
Vrouwenpolder (Stormvloedkering)
Telefoon 0111-653451
www.proefzeeland.nl

Kraakvers uit de zilte zee
Verse

Kibbeling
100% kabeljauw

Mosselpan
met verse saladeen verse frites

Verse VisMosselen en meer...

en verse frites

Mosselen en 

Kibbeling
100% kabeljauw

Verse VisMosselen en 

Verse VisMosselen en 

Maandag tot Zaterdag
Openingstijden zie website

Mosselen en 

Verse VisMosselen en 
Mosselen en 
Mosselen en 

Fietst(r)ipOok verse ko�  e met verse zeeuwse belegde broodjes!



7 DAGEN PER WEEK OPEN 
VANAF 11 UUR 

koffie | borrel | lunch | diner 

l 
Ook in de winter geopend, kijk voor de  

actuele openingstijden op: 
www.oliegeultje.nl. 

/ 

Volg ons via:      facebook.com/oliegeultje |      @oliegeultje 

De Torenmeermin
WSV  Burghsluis

zomereditie


