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Secretariaat:  Els den Engelsman  Telefoon:  0594 – 249 232 

  H. Sipkesstraat 13  e-mailadres: secretariaat@wsvlunegat.nl 

  9851 AV Burum  website:  www.wsvlunegat.nl 

 
Inleiding         door Tiemen Cloo 

 
Na de feestdagen kijken we weer uit 
naar onze winter- en 
voorjaarsactiviteiten. 
We hebben  het  
activiteitenprogramma 2017 
samengesteld met voor ieder wat wils.  
We hopen weer velen van u te 
begroeten. 
 
Onze “lenteknaller” aan het begin van 
het vaarseizoen is dit jaar  op 31 
maart.  
Aldert Hesseling zeilde twee jaar lang 
de wereld rond en keerde terug in 
Groningen.  

Hij kan daar mooi over vertellen 
ondersteund met  prachtige beelden.  
Het belooft een mooie avond te 
worden. 
 
De werkgroep Lauwersmeer van het 
Watersportverbond heeft zich sterk 
gemaakt om meer ligplaatsen in het 
Lauwersmeer te realiseren. Dat ziet er 
goed uit, zoals u verderop kunt lezen. 
 
We wensen u en uw dierbaren een 
voorspoedig en vooral gezond 2017 
toe met veel mooie uren op en om het 
water.

    
 

 
 
 

http://www.wsvlunegat.nl/
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Algemene ledenvergadering 2016 op vrijdag 4 november 
 

 

De agenda werd vlot afgehandeld. Het 
bestuur ging uitgebreid in op 
opmerkingen en vragen van de leden. 
De financiële stukken werden door de 
kascommissie en de vergadering in 
prima staat bevonden. Herman 
Boonstra trad reglementair af als lid 
van de kascommissie. Pieter van den 
Grijspaerde werd benoemd als nieuw 
lid.  
De contributie kan op €35 gehouden 
worden. 
Jan van der Laan werd herkozen  als 
bestuurslid. Hij verzorgt o.a. de 
kantine en de bar. 

 
De activiteiten van het 
Watersportverbond werden toegelicht 
door Tiemen Cloo en Cees van Roon.  
Het activiteitenprogramma 2017 is 
besproken en positief ontvangen.  
De consumpties en de hapjes werden 
door de vereniging aangeboden. 
Minke Cloo, Gesien van Loon en Wia 
van der Laan kregen een bos bloemen 
voor hun prima werk achter de bar 
tijdens onze verenigingsavonden.  
Na afloop van het officiële gedeelte 
was het nog heel gezellig in de 
kantine.

Voor het uitgebreide verslag verwijzen we naar onze website. Het is daar ook te 
downloaden. 
 

Varen doe je Samen!!          
 
Ga je het water op?  
Hoe zijn de weersverwachtingen? Is je boot in orde?  
Kaarten en almanak aan boord? Staande mastroute?  
Heb je stremmingen en andere actuele vaarweginformatie gecheckt?  
Ken je de vaarregels? 

 

Alles wat nodig is voor een goed 
voorbereide vaartocht, vind je op deze 
website. Met veel interessante 
achtergrondinformatie, met kaarten 
en apps. Leuk om te weten, leuk om te 

leren en essentieel om te doen. 
Voor watersporters op alle niveaus en 
voor beroepsschippers. Veilig varen, 
meer vaarplezier! 

 
Kijk vooral eens op de website,  
of download de gratis app.: www. arendoejesamen.nl.  



3 
 

Op de site www.waddendata.nl  

zijn een heleboel gegevens 
gecombineerd die voor het varen op 
de westelijke Waddenzee belangrijk 
zijn. Zoals weerberichten voor de 
districten Texel en Harlingen van het 
KNMI gecombineerd met Windguru 
voorspellingen en Buienradar, 

gegevens over het getij en de 
waterstanden van Rijkswaterstaat.  
En nog meer. 
Het doel van de makers is een 
overzichtelijk dashboard voor het 
vaargebied rond Terschelling, en dat is 
zeker gelukt.  

 

                                       

Werkgroep Lauwersmeer  door Tiemen Cloo                      
 

De afgelopen jaren zijn er nogal wat 
vrije ligplaatsen op het Lauwersmeer 
verdwenen. De werkgroep 
Lauwersmeer heeft zich sterk gemaakt 
weer meer vrije plaatsen te creëren.  
Dit lijkt te gaan lukken: 
Marrekrîte is bereid 20 meerboeien te 
plaatsen op het meer en een nieuwe  
steiger aan te leggen met ruim 20 
plaatsen bij het strandje van 
Oostmahorn. Wij hebben in overleg 
met Marrekrite, Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat kunnen meepraten en 
voorstellen kunnen doen hiervoor. De 
plaats van de meerboeien hebben we 
vastgesteld.  

De steiger bij Oostmahorn wordt T-
vormig met beschoeiing aan de 
meerkant tegen golfslag bij 
oostenwind. 
Er wordt naar gestreefd de 
vergunningen hiervoor zo spoedig 
mogelijk te verkrijgen. 
Of realisering voor het 
watersportseizoen 2017 nog lukt, is 
niet helemaal zeker.  

Ook wordt Senneroog op diepte 
gebracht en komen er klampen op de 
schuine palen aan de westzijde. Zo 
ontstaan er nog meer 
ligmogelijkheden.

http://www.waddendata.nl/
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De Waddenzee, werelderfgoed, natuurmonument en 
speeltuin voor snel vaarders  door Cees van Roon 

 
Het afgelopen jaar heeft bol 
gestaan van de bestuurlijke 
activiteiten in en over de 
Waddenzee.  
Er is vergaderd over een 
beheersplan, over de vele 
overheden die er wat te zeggen 
hebben of menen er wat te zeggen 
te hebben.  
Er zijn werkgemeenschapen gestart 
van de gebruikers en de 
beheerders per komberging. 
Daarmee leren we elkaar kennen 
en kunnen we zoeken naar een 
gemeenschappelijk beheer.  
In 2016 zijn de Beheerplannen 
Natura 2000 voor de Waddenzee 
en voor de Waddeneilanden ter 
inzage gelegd.  
Dit jaar is in opdracht van het 
ministerie van I&M een extern 
adviesbureau begonnen met de 
opstelling van een oriëntatie hoe 
de nieuwe Structuurschets 

Waddenzee  onder nieuwe 
wetgeving vorm moet gaan krijgen. 
Zij hebben bij dat onderzoek de 
talrijkste gebruiker van de 
Waddenzee, het WSVB, over het 
hoofd gezien. De Wadvaarders 
hebben deze leemte opgevuld en 
samen met de regio Wadden van 
het WSVB de eerste reacties 
gegeven.  
 
In het zogenaamde 
Waddenhuisberaad hebben in 
2016 ecologen van naam een 
“ranking list” opgesteld over de 
activiteiten van de gebruikers op 
de Waddenzee. Deze ecologen 
hebben uitgesproken dat een 
grotere schadelijkheid is te 
verwachten van de pleziervaart, 
dus van u, dan van de snelle 
watertaxi’s en Ribs voor de 
zeehondentochten. Uiteraard 
hebben de vertegenwoordigers 
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van de recreatievaart daar 
ontstemd op gereageerd.  
Het eindrapport van het 
Waddenhuisberaad is enigszins 
aangepast maar wie mocht denken 
dat het voor iedereen in dit land 
duidelijk is dat de recreatievaart 
een natuurvriendelijke gebruiker is,  
komt toch maar bedrogen uit.  
Ook in 2017 moeten we alert zijn 
op wat wordt geadviseerd, 
besloten en bestuurlijk wordt 
voorbereid. Want vanzelfsprekend 
is onze aanwezigheid op het Wad 

helaas allerminst, terwijl wij de 
beste uitdragers zijn voor het 
behoud van dit prachtige 
watergebied. 
De particuliere recreatievaart 
(Toerzeilers, Watersportverbond, 
Wadvaarders en BBZ hebben een 
begin gemaakt met het zoeken 
naar een structurele samenwerking 
zonder de eigen identiteit te 
verliezen maar elkaar te 
versterken. Kennis bundelen en 
ervaringen delen.  
We hebben er zin in. 

 
Met hartelijke groet, 
 
Cees van Roon 
Watersportverbond regio  Wadden 
 
 

Ontwikkelingen op en rond de haven Lunegat   
door Rob Meijer 

 

Geachte watersporters, 
 
Het is weer tijd voor een berichtje.  
De zomer is , zoals gewoonlijk,  voorbij 
gevlogen.  Een zomer  die laat is 
begonnen, mede vanwege het koude 
voorjaar.  Maar door een goede 
tweede helft wordt dat ook weer snel 
vergeten. Een schaduw over deze 
zomer  is dat er vier mensen uit de 

haven zijn overleden en dat mijn 
moeder is overleden. Doordat je 
inmiddels ruim 17 jaar de haven runt , 
heb ik het gevoel dat de binding met je 
klanten steeds groter wordt. Je leert 
de mensen steeds beter kennen.  En 
ondanks deze verdrietige 
gebeurtenissen  gaat het gewone 
leven toch gewoon door.  
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Mede door het mooie weer in oktober 
en november is de winterstalling vlot 
verlopen.  
Jarich is inmiddels weer begonnen met 
het onderhoud van de haven en ik 

probeer de administratie op orde te 
krijgen. We repareren de steigers, 
bomen moeten worden gesnoeid en 
de bestrating hier en daar verbeterd.  
Een aantal essen zal nog worden 

verwijderd omdat ze ziek zijn.  
De aannemer moet hier en daar een 
paar palen vervangen en een aantal 
verwijderen.  
We hebben ook nog een zijsteiger in 
de aanbieding. Het plan is om deze 
nog aan de E-steiger te plaatsen.  
Als er nog mensen zijn die 
verbeterpunten hebben, kunnen ze 
dat graag even aan mij laten weten.. 
In het voorjaar krijg ik zonnepanelen 
op het dak van de loods. Hiermee 
voorzie ik in de eigen stroombehoefte. 
 
Ontwikkelingen buiten de haven zijn er 
ook: 
Zoals de plannen er nu voorstaan wil 
de provincie Groningen in het voorjaar 
de rietproef uitvoeren. Dit houdt  in 
dat  het waterpeil gedurende een 
periode van 6 weken 40 cm hoger 

komt te staan in de periode van half 
februari tot half april. 
Op de website van het waterschap is 
dit straks te volgen. Voor de 
watersporter zullen hier weinig 
nadelen  aan vast zitten. De eerste 
paar weken van het seizoen heb je hier 
en daar wat meer diepgang. Het risico 
is echter dat de proef plotseling stopt 
en het water wegloopt. Voor de 
jachthaven kleven er alleen nadelen 
aan deze proef. Je moet dan denken 
aan het verzakken van de bestrating, 
afsterven van bomen en schade aan 
de taluds. 
Ik heb inmiddels een zienswijze bij het 
waterschap ingediend. 
 
Tot slot wens ik iedereen een goede 
kerst en jaarwisseling en tot ziens op 
de Nieuwjaars receptie op 7 januari in 
de kantine. 

 

Hartelijke groeten , Rob Meijer 
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Het regioteam Groningen/Drenthe van 
het WSVB heeft 2 vacatures: 
Die van regiovertegenwoordiger en lid 
van het regioteam. 
Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de 
aangesloten verenigingen hierin te 
voorzien.  
Het belang is groot om goed op te 
kunnen komen voor de belangen van 
ons als watersporters. Daarom doen 

wij een beroep op geïnteresseerde 
leden van onze vereniging zich – en 
graag voor het einde van januari -  te 
willen melden bij ons secretariaat.  
Voorzitter Tiemen Cloo is graag bereid 
e.e.a. mondeling to te lichten. 
Nader bijzonderheden en de 
profielbeschrijving vindt u op onze 
website bij DOWNLOADS:  
WSVB profielbeschrijving reiovertegen- 
woordiger en lid regioteam.

 
Eén van de handige functies in Google 
Maps is de mogelijkheid om een 
gebied te downloaden en op te slaan 
op het geheugen van je telefoon. 
Hiermee worden voorzieningen, 
wegen, straten en andere details en 
gegevens uit de geselecteerde regio 
opgeslagen.  
 
 

 
 
 
 
 
Let er wel op dat offline kaarten 
maximaal 30 dagen bewaard worden, 
daarna worden ze verwijderd tenzij je 
de kaart bijwerkt en dus opnieuw 
opslaat.  
Offline kaarten kunnen altijd benaderd 
worden zonder internetverbinding, 
maar voor navigatie werken ze alleen 
met de auto….. 
Maar wel handig voor wal bezoek.

Downloaden gaat als volgt:  
1. Zoek bijvoorbeeld Kiel, Duitsland 
2. Open in het menu :offline gebieden en druk op het plusje 
3. Volg de aanwijzingen en sla de kaart op. 
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Activiteitenprogramma 2017 
De activiteiten vinden plaats in de kantine op de haven en beginnen  
om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. 

 

1. Bindingsavond, met de onderhoudende film/documentaire 

over de reis van “zeilmeisje” Laura Dekker.      
“Een Meisje een Droom”    op vrijdag 27 januari   

                        

  “SOLO ROND DE WERELD “     

 
De jonge zeilster Laura Dekker begint 
haar zeiltocht op 21 augustus 2010 
met haar tweemaster “Guppy” in 
Gibraltar. Vier dagen later bereikt ze 
de Canarische eilanden en pas dan 
dringt het tot haar door dat ze op een 
boot alleen op zee is. “De Canarische 
eilanden leken mij altijd zo ver weg, zo 
onbereikbaar. Pas nu ben ik op reis.” 
Vanuit het niets verschijnen er opeens 
dolfijnen bij de boeg. Laura moet 
huilen van geluk, zoiets moois heeft ze 
nog nooit gezien. Maar ze voelt zich 

ook eenzaam, omdat ze het moment 
met niemand kan delen en verlangt 
naar land aan de horizon. Omdat er 
geen wind is, groeit haar frustratie, 
maar ze geeft niet op, ze heeft nu 
eenmaal gekozen voor deze reis. 
Anderhalf jaar later is ze ongedeerd de 
hele wereld rondgevaren, heeft ze met  
“Guppy” meer dan 27.000 zeemijl 
afgelegd, alle grote oceanen 
bedwongen, maar vooral zichzelf 
overwonnen. 

 
Na de film is er ruim de gelegenheid om nog even gezellig na te praten. 
De toegang voor leden en hun partners is gratis. Niet-leden betalen €5 bij 
binnenkomst. 
U hoeft zich voor deze avond niet van tevoren aan te melden. 
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2.  “HALEN en BRENGEN” op  vrijdag 3 maart 

 

                                              
   

De  leerzame “klassieker” in ons  
activiteitenprogramma.  Een ieder 
heeft de mogelijkheid om inbreng te 
leveren bij het uitwisselen van 
ervaringen met scheepsonderhoud, 
vaartips, nuttige sites, 
vuilwatertank in bouwen, etc.  
Kortom: Dòòr de leden, vòòr de leden, 
waarbij we altijd iets van elkaar 

kunnen opsteken. Herman Boonstra is 
aanwezig om te informeren over 
elektronica en energie aan boord. 
Pieter van der Ham kan veel 
achtergrond informatie geven over 
motoren en alles wat er mee te maken 
heeft en het onderhoud ervan.

 
Dus komt u maar met uw vragen,  tips en ervaringen! 
 
 

3. Cursus Reanimatie op  zaterdag 11 maart 
9.30 – 12.00 uur 

 
Een hartstilstand komt altijd 
onverwacht.  
Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 
Nederlanders. 
Zeker als u op uw boot bent op een 
plek die niet zo maar te bereiken is, is 
het belangrijk dat u weet wat u kunt 
doen. Hulp bieden binnen de eerste 6 
minuten na een hartstilstand is 
cruciaal en kan een leven redden. 
Door het volgen van een 

reanimatiecursus, bent u voorbereid.  
U leert  een hartstilstand 
herkennen, hartmassage toepassen en 
mond-op-mond beademing geven en 
ook de AED te gebruiken. 
Bij voldoende belangstelling willen wij 
de cursus weer mogelijk maken.  
Het gaat hierbij om een officiële 
cursus. 
Dit is tevens de gelegenheid voor 
leden die vorig jaar hebben 

http://www.reanimatiepartner.nl/Publiek/Over_cursussen/Cursuslocatie_zoeken/Default.aspx?mId=9490
http://www.reanimatiepartner.nl/Publiek/Over_cursussen/Cursuslocatie_zoeken/Default.aspx?mId=9490
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deelgenomen, hun certificaat te 
actualiseren.  

Herhaling elk jaar is nodig om de 
vaardigheid te houden. 

 
De kosten bedragen €10 voor leden/ partners en -  bij voldoende ruimte - voor niet-
leden €17.50 te voldoen op de cursusdag. 
 

Wel graag even opgeven via onze website! 
 

 

4. Aldert Hesseling:  
“40 duizend mijl rond de wereld” 

op vrijdag 31 maart 

                

Geboren uit een zeevarend Gronings 
geslacht heeft Aldert Hesseling de 
droom om een zeewaardig zeiljacht te 
laten bouwen, waarmee hij niet alleen 
de oversteek over de Atlantische 
Oceaan naar Zuid-Amerika kan maken, 
maar ook Antarctica kan aandoen. Hij 
laat de Necton bouwen, een stoer 
aluminium schip dat bovendien de 
ijzige wateren van de 
Noordwestpassage boven de 
Verenigde Staten en Canada goed aan 

kan.  
Zijn zeereis voert hem ook langs tal 
van droombestemmingen in de Stille 
Oceaan zoals Paaseiland, Australië, 
Papoea Nieuw- Guinea, Indonesië, 
Filipijnen en Japan. Opmerkelijk is de 
Nederlandse geschiedenis die hij 
overal in de wereld tegenkomt. 
Via de Noordwestpassage komt hij na 
2,5 jaar weer behouden thuis in 
Groningen.

 
De toegang voor leden en hun partners is gratis.  
Niet-leden betalen €5 bij binnenkomst.   Aanmelden is niet nodig.
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5. Havenfeest met veiling op zaterdag 30 september  

Noteer alvast de datum.  
Verzamel alvast goed bruikbare scheepsartikelen 
Meer informatie volgt in april. 
 
 
 

    Betaling contributie wsv Lunegat 2017  
 

Automatisch machtigen van uw contributie per 2017 
 
Op de ledenvergadering is besloten dat we per 2017 de contributie automatisch kunnen 
innen.  
We sturen daarom een machtigingsformulier mee dat u met de gefrankeerde 
antwoordenvelop ingevuld kunt terugsturen naar de penningmeester voor 30 januari, 
maar het liefst zo spoedig mogelijk. We schrijven het bedrag dan begin februari af. 
 
Het voordeel van automatisch innen is dat we meer verzekerd zijn van onze contributie 
inkomsten en de verwerking ervan eenvoudiger verloopt. 
 
U kunt altijd de machtiging intrekken, als u het niet eens bent met de afschrijving of bij 
beëindiging van uw lidmaatschap, zoals u kunt lezen in het bijgevoegde 
machtigingsformulier. 
 
We hopen van harte dat u mee wilt doen! 
 
Mocht u ons niet willen machtigen, dan vragen wij u  de  €35 contributie over 2017 
uiterlijk 30 januari  over te maken naar: 
 
Watersportvereniging Lunegat    
IBAN Nummer :  NL84RABO0375825916   BIC Code :  RABONL2U 
 
Met hartelijke groet, 
 
Peter Rozendal, penningmeester 
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Ontwikkelingen boven Engelsmanplaat en het Rif: 

 
 

 AANMELDING  activiteiten 2017  
 

S.v.p. uiterlijk 30 januari  even opgeven via onze website (aanmelding 
act.)  

(of sturen aan het secretariaat ) 
Activiteit    Datum   Aantal pers  
  

3. Reanimatie   zaterdag 11 maart ………….  
   

Naam  : .................................................... 
Adres  :..................................................... 
Postcode : .................................................... 
Woonplaats : .................................................... 
Telefoon :………………………………………………….   
E-mail  : …………………………………………………….  
 
Voor de activiteiten 1, 2, 4 en 5 hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. 

 


