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• Botenlift tot 30 ton 
• Mastenkraan 
•  Winterstalling in 

moderne loodsen 
of buitenstalling 

•  Onderhoud, 
reparatie en 
renovatie

• Dealer Vetus 

websites: www.dpanet.nl 
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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

ZEILMAKERIJ

Herma de Jong
Windsurfzeilreparaties
Jacht- en catamaranzeil reparaties
Tentreparaties en aanpassingen
Tuin- en windschermen
Overkappingen en hoezen

www.zeilmakerijhermadejong.nl  www.millsdesign.nl

Dapperweg 24 - Burgh-Haamstede
06 51 59 01 54

UNIEKE CUSTOM MADE 
PRODUCTEN VAN 

GEBRUIKTE ZEILEN!
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Redactioneel

Door Corona zijn veel evenementen van de vereniging, dit jaar,  niet 
doorgegaan. Dit geld zeker ook voor de festiviteiten voor het 40 jarig 
jubileum van onze vereniging. Als pleister op de wonde een verhaal over 
het ontstaan en groei van onze W.s.V.
Gelukkig gaat het de goede kant op met het herstel van onze voorzitter, hij 
heeft het woordje van de voorzitter zelf geschreven en aangeleverd. Ook 
Bert v Ummelen is aan de beterende hand, hopelijk kan hij de redactie in de 
toekomst weer zelf ter hand nemen.

Nadat in het voorjaar de haven gesloten was i.v.m. Corona, zijn er gelukkig 
versoepelingen toegestaan en is, mede door het mooie weer, het bijzonder 
druk geweest in de haven. Willem Vogt, de (oud)  penningmeester loopt 
weer met een opgewekt gezicht rond. Dit kan ook te maken hebben met de 
bestuurswisselingen, waarover meer in dit blad.

De familie Hoogenboom kreeg weinig 
reactie op het te koop staan van hun 
Poolbeer, tot hun verbazing lukte 
het in Italië  wel en dan nog aan een 
Russische gouddelver.
Verder leest u in deze uitgave over 
de liefde van een Bruinvis, het goede 
gebruik van meerlijnen, belevenissen 
van de havenmeester en nog veel 
meer. Helaas deze keer geen agenda 
met evenementen voor 2021, door 
alle onzekerheden kunnen geen vaste 
afspraken gemaakt worden, voor de 
laatste stand van zaken raadpleeg de 
nieuwsbrieven.

Als laatste aandacht voor de wijze 
raad van de havenmeesters, zeker 
van belang als U deze winter in onze 
haven blijft liggen met uw vaartuig.

Wij wensen U veel leesplezier.
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De Soete Suikerbol
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Van de voorzitter

Beste leden,

Als u deze Torenmeermin leest is het naar alle waarschijnlijkheid december 
en kunnen wij terugzien op een bijzonder jaar. Allereerst hoop ik dat u en 
de uwen gezond zijn in deze vreemde tijden die wij in december vorig jaar 
echt niet zagen aankomen.

De COVID-19 pandemie die de wereld trof heeft ook zijn stempel gedrukt 
op ons verenigingsleven, zowel in negatieve als positieve zin. Zo moesten 
wij in de periode van maart tot juli de haven gesloten houden en konden 
veel clubevenementen die gepland en deels ook al georganiseerd 
waren helaas niet doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan de clubtocht en 
de afsluitende mosselavond. Echt jammer, ook van de moeite die de 
evenementencommissie hierin heeft gestoken. Er kon slechts beperkt 
gebruik worden gemaakt van ons Vuurtorentje. Fijn was dat het Captain’s 
Dinner wel kon doorgaan en waar veel leden op een mooie zomeravond aan 
hebben deelgenomen. Ook kon de zelfwerkzaamheid niet plaatsvinden, 
evenwel waren wij blij verrast dat de leden bereid waren de “schade” in het 
najaar zoveel als mogelijk in te halen.

Gezien de beperkte bewegingsvrijheid, ook in het buitenland, zijn veel 
leden niet op hun jaarlijkse tocht naar andere landen gegaan. Ook uw 
voorzitter heeft net zoals velen van u aanzienlijk meer tijd doorgebracht in 
onze haven. Dat leidde tot meer, en gezellige, contacten tussen leden, een 
positief effect van de coronacrisis.

Om dezelfde reden, meegeholpen door het prachtige zomerweer, heeft 
het passantenbezoek ondanks de sluiting in de eerste maanden van het 
seizoen gezorgd voor een topjaar. De inkomsten van passanten liggen 
6% boven het vorige topjaar 2018 en 20% boven het gemiddelde van 
de afgelopen 8 jaar. Dit bevestigt wederom de aantrekkelijkheid van onze 
haven, ook in andere omstandigheden. 
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Enigszins opmerkelijk was dat de uitgestelde voorjaars ALV in de grote 
zaal van het Dorpshuis werd bijgewoond door 65 leden en partners, meer 
dan op elke andere ALV, een teken van betrokkenheid en de behoefte 
om elkaar op 1,5m te ontmoeten! Wij sluiten het jaar af met 197 leden 
waarvan 125 leden met een vaste ligplaats en 25 leden op de wachtlijst. 
Het aantal gezinsleden nam toe tot 17. Wij verwelkomen graag meer 
gezinsleden die door hun lidmaatschap ook input kunnen geven en mee 
kunnen beslissen over het reilen en zeilen van onze vereniging! In 2020 
is de geheel gerenoveerde C-steiger en de ligplaats van de Onrust en 
verlengde D-steiger in gebruik genomen waarmee de haven nu optimaal 
is uitgerust voor leden en passanten. Desondanks blijven er altijd wensen 
over, denk aan de verbetering van onze sanitaire voorzieningen een punt 
op de agenda van het bestuur.

Wat brengt het jaar 2021?
Dat blijft nog even een vraag voor u en voor ons. Wij hopen met u dat tegen 
de zomer een vaccin tegen COVID-19 ter beschikking komt dat mogelijk 
leidt tot een verantwoorde versoepeling van omgang met elkaar. De 
evenementencommissie zal in ieder geval een programma voorbereiden 
waaronder een openingstocht. Ook zal het bestuur zich beraden over het 
uitgestelde 40-jarig jubileum en hopen wij dat dit jubileum in 2021 kan 
doorgaan. Helaas moeten wij op dit moment het antwoord schuldig blijven 
op of wij in januari een nieuwjaarsreceptie kunnen houden. Wij zullen u 
zoveel mogelijk via nieuwbrieven en de website op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen.
Het heeft al in de nieuwsbrief gestaan maar ik zou de leden die hun boot 
tijdens de winter in de haven laten liggen nogmaals willen verzoeken hun 
boot te controleren en gedegen te verzekeren aan de steiger waardoor 
stormschade kan worden voorkomen. Ook vraag ik uw aandacht voor 
brandgevaar dat kan ontstaan als er met niet geschikte elektrische 
kachels bij afwezigheid van eigenaar boten worden verwarmd. Elektrische 
ventilatorkachels zijn echt verboden. Heeft u vragen hierover kunt u het 
beste contact opnemen met de havencommissaris over wat wel mogelijk is.
Ik wens u een warme, gezellige winter toe ondanks de beperkingen waaraan 
wij ons dienen te houden. Zorg goed voor elkaar en ik hoop dat ik u allen zo 
spoedig mogelijk mag begroeten!

Jos de Sonnneville, voorzitter
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Van de havenmeester

In de eerste plaats het verzoek van de havenmeesters om bij vertrek uit de 
haven naar een winterstalling of ligplaats dit te melden aan de havenmeester.
Laat uw box, voor eventueel gebruik door passanten, verzorgt achter. Sluit 
uw walaansluiting af met b.v. een hangslot of tyrip.

Hierna enige aandachtspunten voor leden die met hun vaartuig in de haven 
blijven deze winter.

- Zorg dat uw vaartuig goed afgemeerd is;
- Extra meertrossen, klaar voor gebruik;
- Berg uw zeilen (groot zeil, rolfok e.d.) benedendeks op;
- Dit geldt ook voor andere ( losse) zaken als U niet meer vaart deze 

winter. Vallen los van de mast;
- Bij gebruik van een wintertent of zeil zorg er voor dat alles goed geborgd is;
- Zorg dat er geen waardevolle zaken aan boord blijven die demontabel 

zijn. Bedenk dat het dievengilde geen winterslaap houdt.

De havenmeesters zijn in de winterperiode beperkt aanwezig er wordt 
zeker 1x per dag een ronde over de steigers gedaan en bij slecht weer zo 
nodig meer.

Het is aanbevelingswaardig dat u als eigenaar zo nu en dan ook zelf naar uw 
eigendom komt kijken. De havenmeesters kijken wel naar de buitenkant, 
maar kunnen de binnenzijde niet zien. 

Indien nodig is de havenmeester te bereiken onder nr. 06 - 51 03 27 02.

De havenmeesters
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De droom van een Rotterdamse jongen
Door Tarcies Carlier

Naar zee! Naar zee! Een Rotterdamse jongensdroom. Stoer. Maar met een 
bril op, ben je dat niet. Stoer. En kapiteins dragen geen bril. Of in ieder 
geval, toen niet. Vorige eeuw heb ik het over. Begin jaren zestig.
Nu moesten die in die tijd nog wel iets met een sextant kunnen. Die kapiteins, 
Naar de horizon kijken. Een hoek kunnen aflezen. In de verte turen naar een 
boei met een lichtje. Moest zonder correctie kunnen, volgens de Inspectie 
van het Scheepvaartwezen. 

Is uw bril dan nog nooit overboord gevallen? 
Dus marconist worden of niet naar zee. 
En matrozen dragen al helemaal nooit brillen. 
Dus luchtmatroos geworden. 

Aan de Parkkade liggen altijd mooie schepen. Straathonden zijn het. 
Roestig. Gebruikt. Soms een beetje erg. Sleepboten, omhangen met 
autobanden. Coasters. Uit allerlei landen. Denen, Noren, Engelsen. Maar 
ook uit Panama. Panama? Volgens de achterkant dan. New Jersey. 
Kanaaleilanden. Aan de voorsteven vaak verschillende namen over elkaar 
heen. Zeelieden in blauwe ketelpakken, matrozen met wollen mutsen. 
Met sigaret lusteloos hangend over de railing. Een verfkrabber in de hand. 
Bikken. Roest lijkt wel een ziekte. Overal vlekjes, soort van eczeem. Maar 
niet echt goed reagerend op zeewater. Gaat een patrijspoort open. Kok 
gooit partijtje afgedankte aardappelen overboord. Heleboel krijsende 
meeuwen ineens overal. Authentieke zeegeluiden. Daar aan de Parkkade. 
Net de Maastunnel onderdoor. 

Die fietstunnel met roltrappen. En ik. Met een bril op mijn neus. En eigenlijk 
ook niet stoer. Kijkend naar dat vanzelfsprekende. Dat onopgesmukte. Dat 
noodzakelijke. Kalmerend en opwindend tegelijk. Er leek ook iets van op 
mij af te stralen. En daarom kwam ik er graag. Op dagen dat ik vrij van 
school was. “Waar ga je zo vroeg naar toe?, vraagt moeder. Naar de boten 
kijken bij de tunnel. Kijken hoe ze komen aanvaren op de rivier. Van zee. 
Onder een waterig zonnetje. Langzaam dichterbij komen. En ik maar hopen 
dat ze bij mij gaan aanleggen. 
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De georganiseerde chaos die dan op gang komt. Vrachtwagens op de kade. 
Leveranciers van alles en nog wat. Scheepsvictualiën. Wablief? Ja, de stores 
zijn aangekomen. Steenkolen Engels. Scheepsagenten. Scheepsreparatie 
bedrijfjes. Waterboten. Vuilcontainers die worden klaargezet.
De politieboot die een kijkje komt nemen. Matrozen staan op het voordek. 
Met een keesje klaar in de hand. Zakjes zand, waaraan dunne werplijnen, 
vliegen door de lucht over me heen. Het magische moment wanneer het 
schip zich weer verenigt met de kade en zijn autonomie verliest. Roeiers 
die intussen uit hun auto’s zijn gestapt, vangen de lijnen handig op en 
leggen moeiteloos het schip vast met vuistdikke trossen. 
Veel woorden worden er niet gesproken. En al helemaal niet door mij.
Alleen maar kijken, denken, dromen. Als vanzelfsprekend aannemend dat 
ik toch nooit een van hen zou kunnen worden. Ook zonder bril. 

Een Rotterdamse luchtmatroos
Toch zijn dromen soms gekke dingen. 
Want niet alleen bijna een halve eeuw geduurd. Ook nog eens wakker 
geworden als scheepsarts. Op het zeilende zeeschip De Eendracht. Met 
thuishaven Rotterdam. 
Dat op donderdag 29 november 2007 vertrekt vanaf de Wilhelminakade 
in Rotterdam. De kade, die recht tegenover de Parkkade ligt, waar ik mijn 
jeugd verdroomde.  
Het zeegat uit. En niet zo’n klein beetje ook. 
Door een, wat snel zal blijken, nogal tochtig Kanaal en over een winterse 
woeste Atlantische Oceaan naar Portugal. Lissabon. 
Stad van de dichter Fernando Pessoa. Schrijver van de Ode Maritíma. 
Een gedicht, dat geboren is aan de oevers van de Taag. Over het eeuwige 
aankomen en vertrekken van schepen. 

Het zal bepaald een stormachtige tocht blijken te worden. Waarover ik u 
eerdaags verder zal berichten. 

Ik groet u allen. Met bril. 

Tarcies Carlier
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Onze Watersportvereniging 40 jaar jong
Kees Overbeeke

De haven van Burghsluis was vroeger tot 1953 een zogenaamde 
landbouwhaven. Er was behoorlijk wat bedrijvigheid met vervoer van granen, 
suikerbieten e.d., ook was er een beurtvaart naar Rotterdam waarmee men 
van alles vervoerde. Soms kwamen er mossel- en vissersschepen in de 
haven om de nacht door te brengen.

Doordat de westelijke havendijk tijdens de 
ramp van 1953 doorgebroken was en de 
haven geschikt bleek als werkhaven voor 
het herstel van de dijken op Schouwen-
Duiveland, is hij vergroot tot de huidige 
omvang. 

De gemeente Haamstede, en later 
Westerschouwen, zorgde voor onderhoud 
en de havenmeester. In de periode dat 
Burghsluis werkhaven was, bleef de 
havenmeester in dienst. Samen met een 
collega van de aannemerscombinatie 
zorgde deze voor het functioneren in de 
haven.

Toekomstplannen gemaakt
Nadat de dijken gedicht waren, viel de drukte in de haven sterk terug, maar 
leefde weer op nadat besloten was de Oosterschelde af te sluiten met 
een doorlatende kering. Toen het einde van deze werkzaamheden in zicht 
kwamen, maakten betrokkenen plannen voor de toekomst. Hierbij bedacht 
men om de haven geschikt te maken voor toekomstige pleziervaart.
Ook de gemeente Westerschouwen had hier wel oren naar, want de kosten 
voor de havenmeester en onderhoud van de haven bleven negatief ten 
opzichte van de inkomsten van havengelden. Intussen waren er enige 
drijvende steigers in de haven gelegd, welke gedeeltelijk door de gemeente 
zelf gemaakt waren van zogenaamde zandspuitbuizen.

Doorbraak westelijke havendijk in 1953
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De ligplaatsen bestonden hoofdzakelijk uit visbootjes, enige motorboten 
en zeiljachten. De gemeente wilde eigenlijk af van de verantwoording en de 
kosten van de haven en vroeg zich af of een vereniging hier een oplossing 
voor zou kunnen zijn.

Een watersportvereniging opgericht
Een aantal bewoners van de gemeente Westerschouwen pakten dit idee 
op (want in de politiek ging het hen te traag), trokken de stoute schoenen 
aan en brachten een bezoek aan het gemeentehuis. Dit waren o.a. Huib 
Landegent, Piet v/d Akker en Cees v Oord: zij hebben in eerste instantie de 
handschoen opgenomen die de gemeente toestak.

Maar het stichten van een vereniging betekent vergaderen, plannen en heel 
veel werk. Een vereniging moet zich ingeschreven bij de KvK. Er moeten 
reglementen komen. En een bestuur. Maar voordat de initiatiefnemers 
dit alles in gang konden zetten, moest er overeenstemming zijn met 
de toenmalige ligplaatshouders. Tot de ligplaatshouders was e.e.a. al 
doorgedrongen en sommigen stonden er wat sceptisch tegenover. Waarom 
veranderen, het gaat nu toch goed. Het havengeld zal wel omhoog moeten. 
Dit waren enkele veelgehoorde reacties. Maar de initiatiefnemers gingen 
door. Ze planden een bijeenkomst met alle ligplaatshouders in ’Het Grote 
Zwijn’ aan de achterweg in Burg (achter Sonnemans). Daar zetten zij uiteen 
wat de bedoeling was en ook wat de consequenties waren. De liggelden 
zouden stijgen, overigens ook als er geen vereniging zou komen. Er volgde 
een stemming en, zoals te verwachten was, bleek niet iedereen voorstander. 
Wel een meerderheid en daarmee besloot men dat de nieuwe vereniging 
was opgericht. Er zou een voorlopig bestuur komen en informatie worden 
ingewonnen voor de nodige reglementen.

Daarna volgde er een tweede bijeenkomst 
om alle vragen die er nog waren te 
beantwoorden en tevens een voorstel te 
doen voor bestuursleden en instemming 
met de reglementen. Tijdens de tweede 
bijeenkomst richtte de vereniging zich 
definitief op. De vereniging kreeg als naam: ‘Watersportvereniging 
Burghsluis’. 

In april 1980 was de nieuwe 
watersportvereniging een feit
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Het voorlopige bestuur zou aanblijven en bestond uit M. Kloosterman, H.T. 
Landegent (voorzitter), C. van Oord, K. Overbeeke en A. Viergever. 

De gemeente was eveneens akkoord en er was afgesproken dat de 
vereniging met de gemeente een huurcontract zou sluiten. De havenmeester 
bleef in dienst van de gemeente en het onderhoud bleef een taak voor 
de gemeente. De vereniging zorgde voor inning van de vaste liggelden, 
de havenmeester voor de passanten. Uiteindelijk sloten alle toenmalige 
ligplaatshouders zich aan als lid van de vereniging. Alle inkomsten kwamen 
bij de vereniging en hiermee werd de huur betaald.

Na verloop van tijd bleek dat de inkomsten uit de haven wat hoger waren 
dan de huursom, zodat de vereniging een ‘potje’ kon vormen voor leuke 
dingen. Er kwamen verbeteringen van de steigers zodat er ook wat grotere 
schepen een ligplaats konden krijgen en uiteraard ook naar grootte 
moesten bijdragen. Dat betekende extra inkomsten. Dit was positief voor 
de vereniging want de spaarpot groeide.

Een clubhuis
Er kwamen plannen voor een eigen clubhuis. Het bestuur overlegde met 
de gemeente en deze liet blijken dat er wel wat mogelijk was. Men noemde 
zelfs een stevig subsidiebedrag. Gelukkig was een van de leden architect 
en deze was zo enthousiast dat hij een prachtige tekening maakte van een 
zeskantig gebouw, gepland op de huidige H.T. Landegent pier. Helaas kon 
het ontwerp geen goedkeuring krijgen van de gemeentelijk instanties en 
ging de aandacht naar een drijvende clubfaciliteit. 

Het eerste clubhuis van de Watersportvereniging
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Het toenmalige bestuur heeft heel wat woon- en verblijfsvaartuigen bekeken, 
maar ook dit idee haalde de eindstreep niet. Uiteindelijk is besloten om een 
gebouw neer te zetten op de huidige plaats. Het bestond uit een aantal 
geschakelde units en we waren wat trots met onze nieuwe aanwinst die we 
uit eigen zak betaalden. Een klein probleem was, wie het nieuwe bouwwerk 
zou bemannen. De heer en mevrouw Koot waren de eerste gelukkigen, maar 
na enige tijd runden de bestuursleden per toerbeurt de zaak. Vooralsnog 
alleen in de weekenden. Ook dit was niet de juiste oplossing en het bestuur 
besloot het clubhuis te verhuren aan derden met medegebruik van de leden. 
Dit scheelde veel inzet van de leden en de huur bracht ook nog iets op.

Losgekomen van de gemeente
Het was de bedoeling van vereniging om zodra er wat extra geld in kas 
kwam, wat aan de haven en de installaties te verbeteren. De liggelden 
bleven echter vrijwel gelijk. Hierdoor moest het bestuur wel wat van de 
ligplaatsleden vragen voor het onderhoud en de verbeteringen. 
Zo is men verplicht een dag per jaar werkzaamheden te verrichten in en om 
de haven.

Medio 1996 deed de vereniging een voorstel aan de gemeente, toen nog 
Westerschouwen, om een aantal steigerdelen aan te kopen en te laten 
plaatsen voor rekening van de vereniging. Het onderhoud moest dan wel bij 
de gemeente blijven. Het bestuur viel bijna van zijn stoel toen het antwoord 
van de gemeente kwam: wat zou de vereniging zeggen als we de haven 
aan jullie overdoen, met de huidige installaties. Dan kunnen jullie de haven 
renoveren zoals je zelf gedacht had.

De achterliggende wens om bestuurlijk van de haven af te komen. Omdat ze 
niet kostendekkend was, speelde zeker ook mee. Ook dat de ondergrond 
van de haven eigendom was van het Waterschap.
Het bestuur zag deze deal wel zitten en na enig overleg over boekwaarde 
e.d. ging het akkoord met de voorwaarden.

In 1997 vormden de gemeenten op Schouwen-Duiveland samen één 
gemeente, ‘Schouwen-Duiveland’. Met de oude gemeente Westerschouwen 
was al overeenstemming over privatisering van de haven. In de nieuwe 
gemeente werd het officieel.
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De havenmeesters
De vaste havenmeester bleef na 1997 in dienst van de gemeente en tijdens 
vakantie of vrije dagen, verving een lid van de vereniging hem. Gelukkig 
was de vaste havenmeester bereid de drukste periodes zelf uit te voeren, 
want ook toen al bezochten vele passanten de haven in de zomer. Toen 
de vaste havenmeester met pensioen ging, nam een aantal enthousiaste 
leden zijn taken over. Dit geldt nog tot op de dag van vandaag.
Hulde aan deze leden voor het werk voor en aan de haven!

Op naar de 50 jaar!
Nadat ook het Waterschap akkoord ging met een nieuwe uitbater kon de 
vereniging vooruit en kon men verdere plannen realiseren. Zo is het nieuwe 
clubgebouw met sanitaire unit gerealiseerd en zijn steigers vervangen en 
uitgebreid. De laatste grote wijziging is het verplaatsen van de ‘Onrust’ in 
2020. 
Van de aanpassingen aan en om de haven hebben alle leden profijt. 
Vernieuwing en up-to-date houden zal steeds nodig blijven, zodat we een 
haven hebben waar het goed toeven is voor onze leden en ook voor de 
talrijke passanten.

De haven na de renovatie van de ligplaats van de ‘Onrust’.
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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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De onverwachte reis van de M.S. Poolbeer 
(of toch niet?)
Leo en Patricia Hoogenboom

Sinds 2018 hadden Patricia en ik onze motorboot ‘m.s. POOLBEER’ (een 
aluminium Pilot 50) in de verkoop.  Immers…wij hadden er vijftien jaar vele 
Europese reizen mee gemaakt. Van Finland tot Turkije en de Zwarte Zee 
en…we worden ouder nietwaar. Alleen…er kwamen sporadisch kopers. 
Ja, iemand uit Colombia en weer een ander die ‘handje contantje’ wilde, 
maar dat was het wel.

Enfin, omdat we tijdens onze eerdere reizen de Adriatisch Zee hadden 
‘overgeslagen’ wilden wij die toch nog een keer bevaren. Heen in 2019, van 
de laars oversteken naar Albanië en dan langs de kust van Montenegro, 
Kroatië en Slovenië. Vanaf Sicilië is dat zo’n 800 NM. De boot in Venetië 
laten overwinteren en dan in 2020 terug langs de oostkust van Italië. Daarna 
terug naar Burghsluis en de boot uit de verkoop halen. 

Dit is de Poolbeer
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De heenvaart
Op 1 april 2019 zijn wij vertrokken. Via de Rijn, de Moezel en de Rhône 
naar Port-Saint-Louis-du-Rhône, waar we, na 1098 km en 134 sluizen, op 
1 mei 2019 aankwamen.  Precies op tijd, want daarna hebben we tot 6 mei 
door een Mistral verwaaid gelegen met 7-9 Bft noordwest. De route van 
Marseille naar Sicilië, zo’n 700 NM, hadden we al vaker gedaan.  Wat ons 
opviel was de fors gestegen havengelden. In Saint-Tropez moesten we 
zelfs h2,- p.p. betalen voor de douche! 
In Antibes lagen we naast de m.s. Dilbar van 157 meter en 96 man 
personeel; kosten 800 miljoen. San Remo met de mooie oude binnenstad, 
Porto Venere, de Amalfi kust en Sicilië, zijn altijd weer een feest.    

Albanië
11 Juni 2019 zijn we van San Marina di Leuca naar Vlöre in Albanië gevaren: 
ons eerste doel in de Adriatische zee. Ik heb het begin van de reis maar in 
vogelvlucht verteld. In een vorig nummer schreven we er al eens uitvoerig 
over. Dit artikel gaat immers vooral over de Adriatische zee.

Vlöre is een van de twee ‘Ports of Entry’. We moesten ons zeven mijl uit de 
kust melden, maar niemand reageerde en gelukkig zijn alle zeemijnen voor 
de kust opgeruimd. De officiële inklaring moet via een Albanese agent en 
kostte voor onze boot 126 euro. Er kwamen duikers onder de boot voor 

Een parasolfabriek in Albanië
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inspectie op drugs. Vlöre is de plaats waar in 1912 de onafhankelijkheid 
van Albanië is uitgeroepen. Het is al echt toeristisch met mooie stranden. 
Wij hebben gekozen voor Vlöre omdat je vandaar direct door kunt naar 
Marina di Orikum. Je kunt hier veilig je boot achterlaten. Wij huren dan 
meestal een auto om het binnenland te bezoeken. Kosten voor twee dagen 
waren in totaal h32,- en de auto regelden we via de havenmeester. 

Wat is Albanië mooi maar arm (met een jeugdwerkeloosheid van 30,4%), 
doch wij hebben ons nergens bedreigd gevoeld. Allemaal even vriendelijk 
en iedereen wil met je praten. Waarom? Men was tot voor kort het Noord-
Korea van Europa. Men mocht absoluut geen contact met het buitenland 
en big brother ‘Hoxha’ luisterde met alles mee. Na zijn dood in 1985 liet 
hij een land achter dat zichzelf was kwijtgeraakt. Via het binnenland zijn 
we naar Berat gereden. Een stad onder Unesco bescherming en gebouwd 
tegen een bergwand (een beetje als Zwitserland) Door het land rijdend zie 
je huizen met twee verdiepingen. Alleen de eerste verdieping is afgebouwd 
en de rest is voor de toekomst. (En omdat het huis niet is afgebouwd 
scheelt dat belastingcentjes.) De andere dag reden we via de prachtige 
kust, door een nationaal park, naar Gjirokastres, bekend van de prachtige 
huisjes met speciale dakpannen en een kasteel uit de Ottomaanse tijd. 
Terug door het laagland, maar ook ‘leegland’, kronkelend langs een rivier. 
Net Schotland maar dan met 30 graden Celsius! Van Orikum naar Dürres, 
de laatste haven van Albanië waar je moet uitklaren (en dat regelt de agent 
die ook de inklaring verzorgde...). Op naar Montenegro.

Montenegro
Ook in Montenegro moet je inklaren. Dat duurde twee uur en de prijs was 
h108,-. Onderweg hoorden we de stuurboordmotor haperen. Een lijn in de 
schroef?  En ja hoor, een duiker vond vislijnen in beide schroeven. Bar is 
geen leuke plaats maar heeft wel een leuk strand. De Montenegrijn naast 
ons had een kapperszaak en voor h5,- ben ik zelf dan ook geknipt en 
geschoren.

Als je naar Montenegro gaat dan is een bezoek aan Kotor een absolute 
must! Een oude ommuurde havenstad die in zijn geheel op de werelderf-
goed lijst van Unesco staat en in de mooie baai ‘Boka Kotorska’ ligt. Voor 
iedereen met een motorboot vaar je dan even de volgende baai in naar 
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Tivat-Porto Montenegro.  Wát een luxe, Saint-Tropez is er niets bij. De ei-
genaar was namelijk zo slim om ook de taxfree status te claimen. Je tankt 
er dus voor 60 eurocent per liter! En ook niet onbelangrijk: Je kunt er uit-
klaren, want dat moet weer voordat je naar Kroatië gaat.

Kroatië
Op naar Cavtat de eerste haven in Kroatië 
waar je kunt inklaren. Een piepklein haventje 
in een piepklein kommetje met een hele grote 
boze havenmeester. Hij klaart in wanneer het 
hem uitkomt.
Dubrovnik mag natuurlijk niet worden 
overgeslagen. Volledig ommuurd, volledig 
hersteld en volledig vol met toeristen. Maar… 
je moet het gezien hebben. In Kroatië zijn 
de jachthavens in handen van een of twee 
families (net als overigens in Turkije). Het 
gevolg is dat de prijzen er niet om liegen. 
Ankeren is veel goedkoper en als je bij een 
restaurant op een eilandje ligt dan betaal je 
niets, mits je komt eten. Het valt niet mee 
om de reis langs de Kroatische kust uitvoerig te beschrijven. Het is zo 
veel, zo mooi en het is voor elke zeiler aan te raden om daar eens een 
zeilboot te huren. Van Dubrovnik naar Otok Mljet Polace en aanleggen bij 
het restaurant Joseph. Op naar Korcula jachthaven, idyllisch gelegen en 
vervolgens naar de oude stad Hvar, Marina Palmizana en  Milna een mooi 
stadje met verschillende havens en heerlijke wandelroutes langs de rotsige 
kust.

Natuurlijk ook naar Split op het vaste land, met een verrassend prachtige 
oude binnenstad en met het paleis van de romeinse keizer Diocletianus (nu 
een mausoleum). Wij vonden het hier mooier dan Dubrovnik. Ankeren in 
een baaitje en tijdens een storm blijven liggen. Verder via Rogozinica naar 
Skradin. Deze plek mag je nooit overslaan. Via een soort ‘Oosterschelde’ 
met mosselkwekerijen en dan plots tussen de rotsen door naar een van 
de vele nationale parken. De andere dag met een boot (je mag er niet zelf 
varen) naar watervallen in een fabelachtig landschap.  

Watervallen Krka (skradin)
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Bij Otok Kornat vaar je 
in een soort maanland-
schap. Alle eilanden 
waren vroeger bebost, 
maar de herders brand-
den jarenlang de bos-
sen af voor het vee en 
na een paar grote bran-
den is het op vele eilan-
den gedaan met de be-
bossing. Wat rest is een 
kaal maanlandschap met prachtige plekken als ankerplaats. Via Piskera en 
een nauwe doorgang tussen twee eilanden - de Prolaz Proversa - naar de 
haven van Zuk. O wat waren we blij met een haven. Er stak namelijk plot-
seling een Bora op; een gevreesde noordooster storm. 

Het is inmiddels 5 juli 2019 en we krijgen bericht van de kennel dat er een 
teefje is geboren. En dat is dus Liza, een Pyreneese herdershond die nu bij 
ons aan boord is. Blijheid alom. 
Na Zadar, met de grootste jachthaven van Kroatië 1200 (!) ligplaatsen, naar 
Otok Morat. Alleen op de wereld op een ‘bounty’eiland. Super! De volgende 
stop was Losinj. We besluiten te blijven liggen en dat was maar goed ook.  
Er stak, midden op de dag, alweer een Bora op.  In het pikkedonker zakt 
en stijgt het water in twee uur één meter en maar stormen, bliksemen en 
regenen. Na Veruda, Pula en het prachtige oude Rovinj, zijn we naar Umag 
gevaren. Dit is de laatste haven in Kroatië. Je kunt hier ook uitklaren. En, 
let op, in Albanië en Kroatië is bellen en internetten erg duur. Zorg dus dat 
je telefoon niet meer op het Albanese of Kroatische netwerk staat als je 
verder vaart naar Slovenië of Italië. Op een reis ontmoet je vele mensen en 
hoor je vele verhalen. Je krijgt echter ook de beste tips, met name welke 
plekken goed zijn om te ankeren of welke je absoluut moet gaan zien. Zo 
vertelde een Sloveen dat we Slovenië (met maar een paar kilometer kust) 
niet over mochten slaan en hij heeft een hele autoreis samengesteld voor 
ons. Een andere Italiaan vertelde ons dat we per se naar Aquileia moesten 
gaan. Er staat de mooiste kerk van Italië. Authentieker dan het Vaticaan! 
Weer anderen hebben ons de proseccoroute laten rijden. Maar straks meer, 
nu eerst Slovenië

Boot bij restaurant, gratis ligplaats Zu
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Slovenië
Slovenië heeft altijd, ook al in de Tito’s tijd, het geld verdiend en dat werd in 
die tijd o.a uitgegeven in Kroatië en Montenegro. Net zoals men in Noord-
Italië vindt dat zij daar het geld verdienen voor Zuid-Italië. Maar zelfs voor 
een Sloveen is een vaarvakantie in Kroatië, gezien de havengelden, nu te 
duur geworden. 

In het mooie kleine Sloveense haventje Piran ingeklaard en door naar de, 
goed bewaakte, haven van Izola. We wilden namelijk een auto huren om 
de aanbevolen route in Slovenië te gaan rijden. We hebben drie dagen 
rondgereden in het drie miljoen inwoners tellende land op 20.000 km2 
(in Nederland zijn we met 17 miljoen op 40.000 km2). Een wonderbaarlijk 
mooi land. Bled Lake, bossen, bergen en beren. Vandaar dat men daar 
dezelfde problemen met beren heeft als wij met de damherten. Slovenië 
heeft vele grotten. Van de totaal ca 700 grotten is Skocjan de mooiste. 
Twee uur wandelen door ondergrondse canyons, prachtig! Via ljubljana, 
de hoofdstad met een prachtige oude binnenstad met een hooggelegen 
kasteel en kathedraal, naar Bled met zijn mooie meren. Bij Bled ga je voor 
16 euro op de autotrein naar Mostra: 400 km door tunnels en een mooi 
bergachtig gebied. Het is alsof je door Oostenrijk rijdt. (Overigens komen 
de bekende Oostenrijkse Lipizzaner paarden uit Slovenië.) Het treinspoor is 
aangelegd door de Oostenrijkers als munitieaanvoer voor de vele oorlogen 
met Italië in het verleden.

Na Izola zijn we naar Marina San Rocco gevaren. Een aanrader. We lagen 
aan de kade in een mooie kleine, gezellige haven met prima service. Na 
Muggia en Triëste naar Koper om te bunkeren. Koper is een haven waar 
vrachtwagens heel veel plezierboten uit of naar Nederland ophalen. Net als 
Port St. Louis in Zuid-Frankrijk als je naar de Middellandse zee wilt.

Italië
20 juli 2019 op naar Grado. Weer onze eerste haven in Italië na onze 
oversteek uit San Marina di Leuca. Grado is een echte vakantieplaats met 
grote stranden en veel vertier. We kwamen echter naar Grado om met de 
bus naar Aquileia te gaan. Daar moest immers de mooiste kerk van Italië 
zijn en… inderdaad adembenemend! 
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Oud Romaans. De eerste kerk is in 300 gebouwd, daarna verwoest en rond 
800 weer opgebouwd. De basiliek is zo de moeite waard met prachtige 
mozaïekvloeren. We werden er stil van.
De reis zit er nu bijna op. We hadden, om te overwinteren, al een ligplaats 
geboekt in een Marina van Venetië. Maar we kregen een spoedbericht dat 
de Marina door de politie was gesloten. Reden? Men had gesjoemeld met 
belastingen! Wat nu? 

Zoeken en bellen en warempel we vonden een prima alternatief en wel 
Marina Punta Gabbia-
ni in Aprilla Marittima. 
Dat is in de lagune bij 
Lignano, 50 NM van 
Venetië. Iedereen die 
wil overwinteren kan 
ik deze Marina aan-
raden. Zwembaden, 
superservice, restau-
rant etc., en een uurtje 
van vliegveld Marco 
Polo/ Venetië en zelfs 
in twee dagen met de 
auto uit Nederland te 
bereiken. De prijzen 
vallen echt mee. Je 

krijgt namelijk korting. Wat is er aan de hand. Het is heel gebruikelijk in 
deze Marina dat, als je een dag gaat varen, je boot weer uit het water wordt 
gehaald en op de bok gezet. Dus geen antifouling en net zoveel in en uit 
water als je wilt. Gaat de boot dus 5 maanden op de wal dan hebben ze 
niet het vele kranen dan krijg je korting! Alleen…i.v.m. brandveiligheid mag 
je, als je niet aan boord bent, niet de walstroom aansluiten als je op de kant 
staat. Een zonnepaneel is dus wel echt heel handig en iemand die om de 
vier weken je boot in gaat om alles te checken en een dag de walstroom 
aanzet. Kosten h50,- per maand. In de regio is zoveel te zien en te bezoe-
ken. Natuurlijk Venetië, maar ook Chioggia (klein Venetië), Treviso (waar de 
prosecco vandaan komt).

Boot op de wal in Lignano
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Géén terugreis
Enfin… na 4,5 maand eind van de reis en de planning is om volgend jaar 
april 2020 weer terug naar Nederland te varen via de Oostkant van Italië. 
Nee dus… Thuisgekomen belde medio januari de makelaar v.d. Valk dat er 
interesse was in de Poolbeer. Echt serieus en men volgde ons al via AIS.  
Het blijkt een Rus te zijn. Ik weer naar Italië, samen met de makelaar en 
warempel er komen drie Russen aanlopen. De koper - een aimabel man 
die alleen Russisch spreekt, zijn zoon en hun advocaat. Koffie, gebak? 
Nee direct de boot in en de hele dag alles bekeken en uitgelegd. Wil je 
wat drinken? Nee eerst praten ...! Ik vertel dat we, als we de boot niet 
verkopen, op 4 april 2020 weer naar Nederland terugvaren. De motoren, 
generator etc. krijgen nog een beurt. Er zit 3000 liter diesel in om bacteriën 
zoveel mogelijk te voorkomen etc.  Zegt de Rus: ‘Ik koop haar’. Vraagt de 
makelaar: ‘Ja maar voor welke prijs?’ De Rus: ‘Voor de vraagprijs als de 
verkoper alles nog laat doen wat hij gezegd had’. ‘Alleen ... wat betekent 
Poolbeer?’. Wij leggen uit. De Rus: ‘Die naam gaat eraf, die heb ik genoeg 
bij mijn werk’. ‘Waar werk je dan?’ ‘In Siberië.’ ‘Wat moet je daar nou doen?’
De Rus: ‘Daar heb ik een goudmijn’. Toen viel ik van mijn stoel! Wat een 
onverwacht slot van onze reizen met de Poolbeer.
Patricia en ik blijven wel varen, maar vijf meter kleiner en makkelijk op en 
af te stappen en natuurlijk niet meer op de F-steiger. We liggen nu met ons 
nieuwe schip de ‘NOA’, een Finse Sargo 33, aan de D steiger.

‘De onverwachte laatste 
reis van de m.s. Poolbeer 
(of toch niet?)’ schreef ik 
in het begin. Inderdaad 
geen laatste reis voor 
de Poolbeer. De nieuwe 
Russische eigenaar 
behoudt toch de naam 
Poolbeer. Er ligt dadelijk 
dus toch een Poolbeer 
in Sotsji aan de Zwarte 
Zee. We wensen haar en 
de nieuwe eigenaar veel 
plezier en veel mijlen toe.

Nieuwe boot in Burghsluis
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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
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Jaarvergadering 28-08-2020
Kees Overbeeke
  

Op 28 augustus jl. is de uitgestelde 
jaarvergadering 2020 uiteindelijk 
gehouden in dorpshuis ‘De Schutse’ in 
Burgh-Haamstede. 
De coronavoorschriften voor het houden 
van voldoende afstand waren de reden 
van de keuze voor het dorpshuis. In ons 
eigen clubhuis was dit niet te realiseren. 
Er was behoorlijk wat belangstelling van 
onze leden en er waren enkele belangrijke 
punten die hun beslag moesten krijgen, 
o.a. bestuurswisselingen. Voor het inhou-
delijke verslag zie de notulen van de 
secretaris.

Bestuurswisselingen 2020
Dirk Jongejan volgt Willem Vogt op als penningmeester. Rene Kasteleijn 
zou Leen Verloo opvolgen als havencommissaris, maar door interne 
verschuivingen is Ronald Krijger de nieuwe havencommissaris en Rene 
Kasteleijn de coördinator zelfwerkzaamheid.

Dirk Jongejan is 64 jaar en is sinds 1994 een regelmatige bezoeker van 
Burghsluis; eerst als passant en sinds enige jaren op een vaste plaats aan 
de F-steiger. Hij heeft de haven zien groeien en heeft meegemaakt dat er 
veel verbeterd is. In verband met zijn professie zal hij het roer overnemen 
van Willem Vogt, wat voorwaar een hele klus is.

Bestuursleden met volle aandacht 
voor de vergadering

De nieuwe bestuursleden: 
Dirk Jongejan (L) en Rene Kasteleijn (R)
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Rene Kasteleijn is 47 jaar en sinds 2000 geen onbekende op onze haven. 
De fam. Kasteleijn  heeft een ligplaats aan het E-steiger. Rene had het 
geluk dat hij in het begin de boot van zijn schoonvader zo nu en dan kon 
gebruiken, tot ze in 2015 een eigen zeilboot kregen.
Hij zal, als coördinator zelfwerkzaamheid, het onderhoud aan de haven 
met behulp van de leden gaan uitvoeren.

Wij wensen beide heren veel succes in hun nieuwe functie.

De volgende bestuursleden namen dit jaar afscheid van het bestuur. De 
voorzitter heeft de scheidende bestuursleden toegesproken.

Penningmeester Willem Vogt 
In de eerste plaats noemen we 
penningmeester Willem Vogt. Wil-
lem heeft veel voor de vereniging 
gedaan, want wie zorgt ervoor 
dat de facturen betaald kunnen 
worden? En dat de inkomsten 
worden geboekt? Ja, dat doet 
de penningmeester. De tijd dat 
de boekhouding op een A-viertje 
stond, ligt al ver achter ons. Als 
je nu het jaarverslag van Willem 
leest, moet je alle zeilen bijzetten om het te begrijpen. Met alle vragen en 
wensen van Gemeente, Belastingdienst, Waterschap e.d. is het een forse 
klus. Alles bij elkaar heb je als penningmeester veel touwtjes in de hand en 
hoewel onze W.s.V. een vereniging is, heeft het veel weg van een bedrijf. 
Dat we er financieel goed voorstaan, is zeker te danken van de inzet van 
Willem Vogt.  Willem bedankt namens de vereniging! 

Havencommissaris Leen Verloo 
Onze havencommissaris Leen Verloo zullen we ook gaan missen. Leen, 
die helaas niet aanwezig was op de ALV, is een echte praktijkman en dat 
betekent dat hij veel zaken in en om de haven aangepast of vernieuwd 
heeft. Hierbij gaf hij zelf het goede voorbeeld en pakte zelf mee aan.
Het aanpassen van de elektrische installatie op de steigers en het vervangen 

   Penningmeester Willem Vogt krijgt een enveloppe.
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van slechte steigerdelen was maar een klein deel van zijn activiteiten.
En niet te vergeten het vele werk en uitvoering van tegelwerk aan het 
nieuwe clubhuis en de wasgelegenheid. Eigenlijk kunnen we hem niet 
missen dus hopelijk kunnen we in de toekomst een beroep op hem doen 
voor advies bij moeilijke zaken. Ook voor Leen geldt dat de vereniging hem 
dank verschuldigd is voor zijn inzet.

Coördinator zelfwerkzaamheid Wim Berkouwer
Wim was officieel coördinator zelfwerkzaamheid maar was zeer betrokken 
bij de renovatie en nieuwbouwzaken in en om onze haven. 
 Zo heeft hij o.a. het meten van de waterdiepte van de haven opgestart, dit 
voor het baggerwerk in de haven. Zijn laatste klus was de renovatie van de 
ligplaats van de ‘Onrust’.
Wim was in zijn werkzame periode in dienst van de haven van Rotterdam en 
toen enige jaren geleden de mogelijke renovatie van de loswal van de oude 
haven aan de orde kwam, kwam Wim op de proppen met berekeningen 
van het benodigde damwand en verankering, dit oogstte bewondering van 
het Waterschap bij het voorleggen van het plan.    
 
Helaas is besloten om de oude loswal te slechten en hiervoor in de plaats 
een dijktalud aan te leggen.

Willem in afwachting van de toespraak van 
de voorzitter.
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Een dag uit het leven van een havenmeester
Door Wim Schot

Burghsluis, 26 juli 2020. West 5/6 Bft.  Max 21gr.  Halfbewolkt.
Zomaar een zondag in de mooiste jachthaven langs de Oosterschelde. De 
haven is een parel aan de ketting van de vele havens in Nederland. Het 
is een voorrecht om daar havenmeester te zijn. Vanuit het havenkantoor 
overzie je het westelijk deel van de Oosterschelde, van de Zeelandbrug 
tot aan de Pijlerdam. Alweer een flink aantal jaren mag ik ‘s zomers actief 
meehelpen. Samen met Ad en Hans beman ik, met hulp van jeugdige 
assistenten, onze verenigingshaven.  Vier dagen op, acht dagen vrij.  Het 
kan er druk zijn met passanten, Tachtig bezoekers per nacht is echt geen 
uitzondering. Met het coronavirus in actie was dit natuurlijk ook voor onze 
haven een vreemde start van het seizoen. Met registratie vooraf en veel 
beperkende maatregelen voor onze gasten, maar ook voor onze eigen 
leden, worstelden we de maanden mei en juni door.

 Eind juni konden we de teugels wat laten vieren en mocht men weer 
‘dubbelen’ in de haven. De sanitaire eisen bleven streng, het gender neutrale 
van toiletten en douches bleef gehandhaafd! Op het kantoor maakten we 
gebruik van het CORONASCHUIFJE en we bleven tegen onze toekomstige 
gasten de term CORONAVOL gebruiken en de voet op de rem houden. 
Dankzij de verplichte registratie vooraf, konden we ze aanraden om op 
een andere dag te komen. Vooral onze Belgische klanten hadden daar wel 
moeite mee en niet altijd evenveel begrip voor.  Het mooie resultaat was wel 
dat we geen coronaproblemen hadden en dat we dikwijls complimenten 
kregen voor de goede aanpak.

 Vandaag zijn we weer een maand verder en het is volop vakantietijd. 
Ondanks dat het geen stralend zomerweer is, loopt de haven ‘vol’ met 
zo’n zestig passanten.

Allerlei soorten en maten, en dan is het puzzelen om iedereen een goede 
plaats te geven. En je wilt niet weten hoeveel boten worden bemand met 
mensen die slecht ter been zijn en het liefst een box hebben met als het 
kan twee zijsteigers! Ik krijg nog een melding van een 17-meter lange boot, 
die pas in de avond komt en een grote hond aan boord heeft. 
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Ik besluit hem plaats te geven langs onze Martello, het zichtbepalende 
motorjacht in de haven. 
Tot slot van de dag reken ik nog af met een Vlaamse madam, die haar 
bescheiden motorboot Framboosje heeft gedoopt omdat haar man zo van 
frambozen houdt. We waren vanaf 8.30 u. actief en sluiten het kantoor om 
17.30 uur met het goede gevoel dat iedereen weer een plaats heeft en 
daar ook tevreden mee is. Ik ga naar de ‘Moed en Trouw’ op E 15, waar 
Corrie me in de kuip van onze platbodem opwacht met Kip en Bubbels. 
Die Bubbels worden gedronken op de verjaardag van mijn 18-jarige 
kleindochter Myrthe.  De eerste slok valt niet mee, maar dan rinkelt de 
havenmeestertelefoon, het apparaat dat je dag en nacht vergezelt!

Aan de lijn Ome Willem van de ‘Stern’, de nestor van onze watersport-
vereniging, die dikwijls uitvaart om een ‘visje’ te verschalken. Hij gaat niet 
uit de weg voor een flinke zeebaars, pijlstaartrog of haaien van meer dan 
een meter lengte. Niet voor niets is hij verenigingshengelkampioen. Ome 
Willem meldt een probleem. Bij het ophalen van het anker is zijn motor 
uitgevallen en hij krijgt hem/haar niet meer aan de praat. Hij ligt niet ver 
van de haven en of ik even met de havenrib naar buiten wil komen om 
hem naar binnen te slepen. Het lijkt me geen goed plan, want er is nog be-
hoorlijk wat wind en dankzij de westelijke richting loopt er een behoorlijke 
vloedstroom. Ik beloof Ome Willem om een flinke sleepboot te charteren. 
Ik kom terecht bij een andere Stern, de stoere boot van Hans en Tineke 
van F 8. Direct zijn ze bereid om uit te varen en ik ben opstapper. Buiten de 
haven gekomen blijkt de ‘Stern’ van Ome Willem al een mijltje van zijn oor-
spronkelijke plaats richting Plompe Toren verstroomd. Geen probleem, we 
maken verbinding en slepen de flinke visboot rustig richting de ‘Onrust’, 
dat lijkt ons in eerste instantie ver genoeg. Corrie heeft ondertussen Henri 
en Leo ingelicht, die op de grote rondvaartboot de Sterns opwachten. Het 
is geen zachte landing, maar wel gelukt, de kleine’ Stern’ ligt vast en de 
grote ‘Stern’ gaat terug naar zijn ligplaats. Ome Willem is echter nog niet 
tevreden, hij wil vandaag nog op zijn vaste ligplaats, E1. Hij krijgt zijn zin, 
met hulp van Ad en de havenwerkboot moet dat gebeuren. Maar, wet van 
Murphy, de buitenboordmotor start wel, maar valt uit en is niet van plan om 
nog een kik te geven. Dan maar met de havenrib en na wat omzwervingen 
komt Ome Willem onder grote belangstelling toch op zijn plaats.
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Het is ondertussen half 9 en tijd om de warme kip te gaan nuttigen. De 
bubbels zijn aan het havenwater toevertrouwd, want volgens Corrie was 
ook de tweede slok niet te genieten. Een rustige maaltijd is ons niet gegund, 
want weer rinkelt de dwingeland: de havenmobiel. 
Het is de schipper van de 17 meter tweemaster kotter, die gepland was 
naast de Martello.  Het lukt hem niet om de 80 kilo hond via de Martello op 
de steiger te krijgen.  Goede raad is duur en ik ga ter plaatse poolshoogte 
nemen en we besluiten dat de nood de wet breekt en dat we de fraaie 
tweemaster met driekoppige bemanning gaan afmeren op de dwarssteiger 
tussen de F- en Passantensteiger. Normaal verboden gebied. 

Deze schipper kan ondanks de wind met de kotter en zijn apparatuur 
lezen en schrijven. Met instemming van de passanten en vaste 
ligplaatshouders manoeuvreert hij het schip zeer vakkundig op zijn plaats. 
Weer is er op deze avond een evenement met veel toeschouwers in onze 
haven. De loopplank is vervolgens uitgelegd en een kolos van 80 kilo is 
uitgeladen om op een bestemde plaats zijn behoefte te doen.
Zo is het om half 10 dan toch tijd om samen met Corrie het voor de 
derde keer opgewarmde gevleugelte te gaan nuttigen, dat overigens nog 
kiplekker was.
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Het einde van een bruinvis, genaamd Willemien
Kees Overbeeke

Hiermee vraag ik van u enige aandacht voor bepaalde zoogdieren die 
voorkomen in onze Oosterschelde en daar goed gedijen. Het gaat hier 
over bruinvissen, die u zeker tijdens het varen op de Oosterschelde wel 
eens tegengekomen bent. Meestal zichtbaar als ze hun maaltje vis aan het 
verschalken zijn.

Stichting Rugvin is begaan met de bruinvissen in de Oosterschelde en 
houdt jaarlijks tellingen om te zien of de soort toe- of afneemt. Bepaalde 
dieren hebben speciale kentekens, bijv. littekens of vergroeiingen. Hiervan 
neemt men foto’s om ze in de loop van de jaren te kunnen volgen. Ook wordt 
bijgehouden waar de bruinvissen zich veelal ophouden en wat hun favoriete 
stekken zijn. Voor de haveningang van Zierikzee is een boei geplaatst met 
een hydrofoon. Dit apparaat vangt geluiden op van de bruinvissen die in de 
buurt zwemmen. Op de wal staat een zuil met luidspreker waardoor men 
de geluiden van de bruinvissen kan horen.

Vanuit Burghsluis varen vrijwil-
ligers regelmatig uit om tellingen 
te doen. Ons lid Willem van de 
Anker stelt hiervoor zijn boot bes-
chikbaar. Een vaak voorkomende 
bruinvis, die herkenbaar was aan 
littekens op de rug en staart werd 
het troeteldier van Willem. Hij 
was ook dikwijls te vinden voor 
onze haven van Burghsluis. Om-
dat Willem zich meerdere keren 
per jaar inzette voor de stichting 
Rugvin werd deze speciale bruin-

vis naar hem vernoemd namelijk ‘Willem’. Na verloop van tijd bleek dat het 
niet om een mannelijk maar om een vrouwelijk exemplaar ging en was de 
naam ‘Willem’ eigenlijk niet toepasselijk meer. 
En ook om de echte Willem niet verdrietig te maken is de bruinvis vanaf 
toen ‘Willemien’ genoemd. De eerste kennismaking vond plaats in 2011. 

Willem van de Anker
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Ze werd door heel de Oosterschelde gespot, maar haar favoriete plaats 
was toch voor Burghsluis. Helaas is ze eind juni 2020 dood gevonden bij 
Sophiahaven op Noord-Beveland. Wat precies de doodsoorzaak is, wordt 
onderzocht. De bruinvissen zien de Oosterschelde als een vaste stek en 
hebben zelfs voor nakomelingen gezorgd. De enige vijanden zijn zeehon-
den die, als ze de kans krijgen, de bruinvissen aanvallen. De bruinvissen 
leven van kleine vissoorten, die zich niet ver van het wateroppervlak bevin-
den, hoewel ze een zeebaarsje, als ze hem te pakken kunnen krijgen, zeker 
niet zullen versmaden.

Het is en blijft een leuk gezicht om de bruinvis te zien als hij op jacht is en 
regelmatig met zijn gekromde rug boven water komt. Weer een aanvulling 
van het leven in en om onze Oosterschelde.
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Twee masten

14 jaar oud, m’n eerste zeilkamp, Oer’t Hout in Grou in een 16 m2. Nog te 
jong voor rietzeilen... maar des te meer interesse in de optimale zeiltrim, 
met als hoogtepunt… slechts met de grootschoot in de ene hand en de 
fokkenschoot in de andere, de boot laten afvallen of oploeven. Dat heeft 
alles te maken met het zeilpunt ten opzichte van het lateraalpunt en hier 
komt mijn passie voor een tweemaster vandaan.

Begin 2018 begon ik internet af te struinen naar een boot voor mijn 
pensioen en vond in Eastbourne, de Marianne II. Een kleine handzame 
polyester zeilboot met twee doorgestoken, carbon, ongestaagde masten. 
Een Freedom 28 uit 1984 met boegschroef. Prachtig scheepje, maar niet 
echt goedkoop, dus we moesten er een keer gaan kijken. Het kwam er 
maar niet van.

Op een goede dag zag ik dat de prijs met GBP 10.000 … gedaald was…
Onverwijld de makelaar in Eastbourne gebeld, die vertelde al een koper te 
hebben… Ik hoorde me aan de telefoon zeggen “Mocht die koper afhaken, 
dan koop ik ongezien - as is -“. Een paar dagen later belde hij en diezelfde 
dag nog betaald. Soms kiest de boot jou, i.p.v. jij de boot…

In augustus 2018 met mijn vrouw Marianne de boot bekeken. Het viel niet 
mee en het regende pijpenstelen… Lang niet gebruikt en in deze staat niet 
geschikt ermee het kanaal over te steken. Een deskundige surveyor voor 
GBP 750 grondig onderzoek laten doen. Natuurlijk veel verbeterpunten, 
maar de uiteindelijke conclusie viel mee: een degelijk en goed schip. Pfff…
Na wat schoonmaak en kleine reparaties, eind september met zeilvriend 
Herman en een reddingsvlot… van Calais naar Dover getogen met de ferry.
Zondagmiddag de Marianne II geïnspecteerd en voorbereid. Alles 
functioneerde, ook de startmotor…. Maandagmorgen 8 uur, vol goede 
moed, klaar voor een lange dag naar Dover. Maar helaas, geen start. 
Gelukkig een monteur in de buurt.

Het bleek niet de accu maar toch de startmotor. Een nieuwe werd de 
volgende morgen geleverd en om 11.30 uur alsnog op weg naar Dover.
Dat bleek te ver, we hebben overnacht in Rye. 
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Droogvallen in een piepkleine binnenhaven met een copieus diner in de 
herberg. Woensdag een prachtige oversteek naar Calais. Donderdagmorgen 
om 7.00 uur vanuit de binnenhaven door de brug. Weer pech: geen 
koelwater… De v-snaar naar de waterpomp helemaal versleten door roest 
aan de binnenkant van het wiel. Te lang stilgestaan. Gelukkig was er een 
reserve aan boord en kon ik hem snel vervangen. Ondanks deze vertraging 
nog kunnen eten in Blankenberge, op het nippertje. Vrijdag een heerlijke, 
zonnige tocht en om 19.00 uur voldaan afgemeerd in Zierikzee. Het eten 
was goed en de wijn nog beter…

De Marianne II is daarna op de kant gegaan bij jachtwerf Van der Velde 
in Herkingen. Doel: een hele grote opknapbeurt. Maar het overleg met de 
werf liep niet soepel en de prijsopgave was exorbitant. Wat nu?
Als een Deus ex Machina: ik werd ontslagen. Dat betekende een jaar eerder 
met pensioen dan voorzien, wat minder geld en veel meer tijd. Bij een boer 
in Herkingen een geweldige plaats in een loods gehuurd en nu met heel 
veel ellebogenstoom zelf aan de slag voor de grote make-over. Van het dek 
is alles gedemonteerd en de buitenkant is al helemaal kaal, de rest volgt.

We hopen de zomer 2021 af te meren in onze box A 14, in Burghsluis.

Jacques en Marianne Jongeneel
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Het juist plaatsen van meerlijnen
Frans Jansen

Frans Jansen geeft met enige foto’s aan op welke manier we onze schepen 
goed kunnen vastleggen zonder dat er in de winterperiode schade kan 
ontstaan. Het kan in de winterperiode behoorlijk spoken in onze haven, 
vandaar dat het zinnig is hier goed op te letten.

Dit is een rommeltje! 
Maar hoe dan wel?

Lijn onder 
spanning van de 
boot brengen (1)

Halve slag tussen 
duim en wijsvinger. 

Lijn in lengte v.d. 
klamp tegen vorige 

kruisslag (3)

Kruisslag rond, die 
neemt de spanning, 
nu kunnen wij 
ontspannen (2)

Even aantrekken en 
netjes opschieten (4)
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En passant/Rood versus bruin

‘We pikken het niet’, het is het motto van onze dagen. Boeren, bouw, het 
onderwijs, de zorg - om met de dichter te spreken: Denkend aan Holland 
zie je boze burgers woest op ’t Haagse Malieveld staan. En toen pikten ook 
de bewoners van Nieuw-Haamstede het niet. Wat niet? De nieuwe kleur 
die hún vuurtoren zou krijgen.

Zeventig jaar lang was de spiraalvormige band rond de vijftig meter hoge 
Westerlichttoren vuurrood geweest. En nu moest dat roestbruin worden. 
Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die het in opdracht van 
beheerder Rijkswaterstaat heeft uitgeplozen, zou het monument (bouwjaar 
1873) zo in ere worden hersteld: ‘ijzeroxiderood’ is de oorspronkelijk kleur.
Het was voor de Nieuw-Haamstedelingen, in elk geval voor de tweehonderd 
leden van de plaatselijke belangenvereniging, een donderslag bij heldere 
hemel toen ze het nieuws in de krant lazen. Beproefd als ze toch al waren 
door twee jaar tegen steigers aankijken vanwege de ontdekking van de 
schadelijke stof chroom 6 in de oude verf.
De kwestie was wat de doorslag moest geven: beleving of geschiedenis, 
gewenning of authenticiteit. Het zou natuurlijk niet de eerste keer zijn dat 
de iconische vuurtoren van kleur zou verschieten. In de oorlogsjaren lieten 
de Duitsers hem bij wijze van camouflage groen schilderen. En paars is hij 
ook al geweest: op het bankbiljet van 250 gulden. Dat van die zeventig jaar 
klopt trouwens niet helemaal. De helderrode kleur is maar twintig jaar oud, 
daarvoor droeg de toren allerlei schakeringen van rood tot oranje aan toe.
Een ander argument werd ingebracht door zeelieden. Die schoten de 
protesterende dorpelingen te hulp met de waarschuwing dat de bruinige 
kleur de signaalfunctie van de vuurtoren verminderde. Bij daglicht dus. 
‘Levensgevaarlijk’, zeiden ze. Het leek een groot woord in een tijd van 
satellietnavigatie.

En toen kon, even onverwacht als de aankondiging van de kleurverandering, 
voor de belangenvereniging de kurk uit de fles. Rijkswaterstaat keerde 
op zijn schreden terug. De vuurtoren blijft vuurrood. Slappe knieën? Nee 
hoor, in de vergunningverlening van de gemeente Schouwen-Duiveland 
blijkt weliswaar voorzien in een kleurhistorisch onderzoek maar niet in een 
dwingende uitkomst daarvan. Zoiets. 
Bedoeld onderzoek kan in de toekomst alsnog leiden tot een ijzeroxiderode 
toren, zegt Rijkswaterstaat. Maar nu even niet. 
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Wat doen we met de oude ponton?
Kees Overbeeke

De oude ponton voor het aanmeren van de “Onrust” is na de renovatie van 
de A/B-steiger op de loswal geplaatst met behulp van het kraanschip dat 
voor de renovatie is gebruikt. Mogelijk was er niet goed afgestemd wat er 
precies met de oude ponton zou gebeuren nadat het werk gereed was. 
Maar het haventeam had al snel een oplossing bedacht. De ponton was 
van ijzer en zou waarschijnlijk nog wel wat geld op kunnen brengen bij de 
schroothandel. Zo polste het team de plaatselijke oudijzerboer. Deze kwam 
de boel bekijken, maar toen hij hoorde dat de binnenzijde van polyester 
was voorzien, was hij snel verdwenen. Het verwijderen van het polyester 
zag hij niet zitten i.v.m. extra werk en afvoer.

Wat nu te doen?
Het haventeam stelde het 
nieuwe probleem weer 
aan de orde. Uiteindelijk is 
besloten om het polyester 
(pur) zelf te verwijderen en 
daarna te bekijken of de 
resten nog ergens gesleten 
konden worden. Zo geze-
gd, zo gedaan.  De zijwan-
den van de ponton werden 
uitgeslepen. Dat was nog 
een hele klus want de 
plaatdikte was nog 5 á 6 
mm. Daarna moest het polyester er handmatig uit en verantwoord afgevo-
erd: een welkome klus voor de zelfwerkzaamheid. 

Tijdens de werkzaamheden bleek de ponton verdeeld in vier delen en door 
de aanwezige pur was de ponton eigenlijk onzinkbaar Nu nog een koper 
vinden voor het resterende oud ijzer, hopelijk geeft de opbrengst nog wat 
tegenwicht voor de totale kosten.
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Weer diepe stroomgaten nabij de kering.
Kees Overbeeke

Evenals enige jaren terug zijn er weer 
enige diepe stroomgaten ontstaan aan de 
binnenzijde van de Oosterscheldekering. 
Omdat hierdoor gevaar kan ontstaan voor de 
mattenbescherming van de ondergrond van 
de kering, is besloten deze gaten (c.a. 40 m. 
diep) af te schermen met mijnsteen.
Volgens ingewijden biedt deze mijnsteen een 
goede bescherming tegen verder uitwellen 
van de gaten. Vanaf half mei t/m half juni dit 
jaar zijn de werkzaamheden aan de Schouwse 
zijde uitgevoerd. Voor degenen die in deze 
periode niet op Burghsluis zijn geweest en 
niets van het werk gezien hebben, zijn enige 
foto’s bijgevoegd. Voor het werk werd een 
ponton met twee kranen ingezet.  Deze had 
zijn ankerplaats nabij de Roggeplaat voor 
Burghsluis.

De mijnsteen werd aangevoerd door binnen-
vaartschepen die naast de des-betreffende 
ponton afmeerden. De kranen brachten de 
mijnsteen op de ponton. Zodra deze geladen 
was, zette men koers naar de kering, waar 
de kranen de mijnsteen op de juiste plaats 
stortten. 

Door middel van deze methode kon de bestorting preciezer plaatsvinden 
dan met een onderlosser die in een keer een hele lading naar beneden 
laat vallen. Het is de bedoeling van Rijkswaterstaat om een aantal 
stroomgaten, wat verder in de Oosterschelde, ook aan te pakken in 2020, 
o.a. bij Burghsluis, de Schelphoek en Zierikzee. Nu maar hopen dat de 
stikstofcrisis geen roet in verdere uitvoering van het mijnsteendossier gooit.

Hier was de losplaats van de 
stortsteen, nabij de kering.

Lossen mijnsteen van 
binnenvaartschip naar ponton.

Het storten gezien vanaf de dijk bij 
Burghsluis
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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!
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