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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 ledenactiviteiten. We hopen 
weer velen van u te begroeten. 
Onze “lenteknaller” aan het begin van 
het vaarseizoen is dit jaar  op 13 april.  
Anje Valk neemt ons deze keer mee op 
een Rondje Schotland, via het 

Caledonisch Kanaal ‘noord om’.  Het 
belooft een mooie avond te worden. 
Haar persoonlijke verhaaltrant staat 
daar borg voor. 
Ook de andere activiteiten zijn zeker 
de moeite waard. Wat ons betreft: tot 
ziens! 

 
We wensen u en uw dierbaren een voorspoedig en vooral gezond 2019 toe met veel 
mooie momenten op en rond het water.

               
 
 

Website wsv Lunegat 
We proberen de site zo actueel en 
interessant mogelijk te houden.  
Informatie zal vooral via de site 
plaatsvinden.  

Het INFO bulletin proberen we zo 
beperkt mogelijk te houden en bevat 
vooral hoofdlijnen.  
Dit vooral i.v.m. het beperken van 

druk- en verzendkosten.  
 

Kijk dus regelmatig op: www.wsvlunegat.nl 

http://www.wsvlunegat.nl/
http://www.wsvlunegat.nl/
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Zaterdag 13 oktober was de dag van ons stamppotbuffet 
met aperitief. 
Er waren 57 deelnemers. De kantine 
was gezellig  vol. Er was volop 
gelegenheid tot onderling contact. We 
hadden weer gekozen voor 
zelfbediening bij het aperitief. Dat 
verliep prima. Onze “bartender” Jan 
van der Laan had alles prima 
voorbereid en onder controle. Kon ook 
goed, omdat er een all-in prijs was. De 
verschillende soorten stamppot – 

zuurkool, boerenkool en hutspot –  
vielen  goed in de smaak. Er was volop, 
zodat er aan het einde van de avond 
nog heel wat over was.  Ook het ijs 
met slagroom liet zich weer goed 
smaken. 
Al met al kunnen we terugzien op een 
geslaagde bijeenkomst die voor 
herhaling vatbaar is. 

 
Kort verslag algemene ledenvergadering  
van vrijdag 23 november2018 
 
De agenda werd vlot afgehandeld. De 
financiële stukken werden door de 
kascommissie en de vergadering in 
prima staat bevonden. Willem van der 
Mast trad reglementair af als lid van 
de kascommissie. Pieter van den 
Grijspaerde werd benoemd als nieuw 
lid.  
Els den Engelsman en Cees van Roon  
werden herkozen  als bestuurslid. Zij 
kregen als waardering voor hun inzet 
een bos bloemen. Willem van der 
Woude werd met algemene stemmen 
gekozen als nieuw bestuurslid. Hij 
neemt de plaats in van koert 
Sterkenburg die vorig wegens drukke 
werkzaamheden is teruggetreden. 
De contributie kan op €35 gehouden 
worden.  
De activiteiten van het 
Watersportverbond werden toegelicht 
door Tiemen Cloo en Cees van Roon.  

De aanwezige leden kregen zo een 
goed beeld van de activiteiten die we 
ondernemen om regionaal en ook 
landelijk op te komen voor de 
belangen van  de watersport. 
Het activiteitenprogramma 2019 is 
besproken en positief ontvangen.  
De consumpties en de hapjes werden 
door de vereniging aangeboden. 
Minke Cloo 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.  
 
Een uitgebreid verslag staat 
binnenkort op de website. 
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Nieuw bestuurslid Willem van der Woude stelt zich voor 
 
Ik ben Willem van der Woude 65 jaar, 
inmiddels gepensioneerd en heb 
daarvoor 43 jaar gewerkt bij de 
technische dienst van het UMCG. 
Ben gescheiden, heb twee zonen. Mijn 
huidige vrouw Lida Wolt heeft twee 
zonen en een dochter. Ook zij is met 
pensioen. Dus samen hebben we veel 
vrije tijd om te varen. 
In 1976 lag ik in het Lunegat voor het 
eerst met een 5,50 meter 
kajuitzeiljacht, type Bradwell.  
In mijn jeugd hadden mijn ouders een 
zomerhuisje aan het 
Paterswoldsemeer. Daar ben ik bijna 
geboren, maar zeker getogen: de 
watersport werd er met de paplepel 
ingegoten. Ik heb er leren zeilen. Mijn 
ouders hadden een open zeilbootje, 
type Vrijheid, waar ik heel veel mee 
gezeild heb. 
Mijn vriendjes hadden andere open 
boten: sloep, 16 kwadraat, Spanker, FJ, 

zeilkano.  
Zo heb in allerlei verschillende boten 
gevaren. Pracht van een jeugd heb ik 
daar gehad! 
Vanaf ongeveer mijn 21e jaar had ik 
mijn eigen kajuitzeiljacht, de Bradwell. 
Daarna andere kajuitzeiljachten, 
Oceaan18, later 22 en Kievit 8,20, 
waarmee ik ook veel wedstrijden voer. 
Ook heb ik  mijn beide jongens leren 
zeilen. 
Ik heb vele zeiltochten gemaakt o.a. 
naar België en de Deense en Duitse 
wateren. 
Met mijn huidige vrouw Lida, heb ik de  
“Enya”, een Catalina 36, gekocht en  al 
mooie tochten gemaakt, zoals het 
afgelopen jaar door het Götakanaal in 
Zweden. We hopen dit nog vele jaren 
vol te houden. 
Met mijn vele bestuurservaring wil ik 
ook graag aan deze vereniging een 
positieve bijdrage te leveren. 

 
Hartelijke groet, Willem van der Woude. 

                                       

1.Werkgroep Lauwersmeer  door Tiemen Cloo                      
 

De werkgroep Lauwersmeer heeft zich 
sterk gemaakt meer vrije plaatsen te 
creëren. We boeken resultaat: 
Marrekrîte heeft 20 meerboeien 

geplaatst op het meer. Een nieuwe  
steiger met ruim 20 plaatsen bij het 
strandje van Oostmahorn is in 
ontwikkeling. Er is nog overleg met de 
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surfvereniging over de exacte plaats 
ervan. Wij hebben in overleg met 
Marrekrite, Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat kunnen meepraten en 
voorstellen kunnen doen hiervoor. 
Ook komen er bij Senneroog klampen  

op de schuine palen aan de westzijde. 
Zo ontstaan er weer meer 
ligmogelijkheden. Verder maken we 
ons sterk voor aanlegmogelijkheden 
bij de Hoek van de Bant.  
In de Zoutkamperril komt een 
opstapplaats voor kanovaarders. 

2. Regio Wadden door Cees van Roon 

Wat heeft er het afgelopen jaar gespeeld op het Wad voor de watersport. En waar had 
het Watersportverbond een rol? We stippen de punten hier kort aan. De hele tekst 
staat op onze website:  
 

 Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog.  
We hebben uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het ontwerp van 30 meter 
hoog. Niet acceptabel, horizonvervuiling en verstoring van de wind in de 
havenkom. De gemeente zet in op een ander plan. We blijven een en ander 
scherp in de gaten houden! 

 Snelvaren.  
Rond de haven van Lauwersoog maar ook bij Holwerd speelt de overlast van 
de watertaxi’s. Ze varen te hard met veel geluid en veel golfslag. En als dat 
soms 18 keer in 3 uren voorbij komt, is dat te veel. De beleidsmakers zien dit 
langzamerhand ook in. Nu maar hopen dat er wat aan gedaan wordt. 

 Haven Schiermonnikoog.  
De haven van Schiermonnikoog wordt dit jaar uitgebaggerd. De harde 
onderlaag wordt verwijderd, zodat ook scherpe jachten bij eb rechtop blijven 
liggen. Het zand dat vrijkomt mag opgeslagen worden in de nabijgelegen 
grondberging voor toekomstige hergebruik.  
De haven rekent op uw bezoek. 

 Beheersstructuur  
Alles wordt ingezet door de ministeries van LNV en I&M om één 
beheerstructuur te krijgen in 2019. Dan komt er een einde aan het beheer 
van de Waddenzee door meer dan 20 beheerders. Dat zou de aansturing van 
het beheer aanzienlijk moeten verbeteren.  
Middens het Verbond Vaarrecreatie Waddenzee neemt het 
Watersportverbond deel aan het klankbord overleg. Achter de schermen 
worden de stukken gelezen en wordt onze vertegenwoordiger gevoed. Het 
werpt vruchten af.  

 Elektrisch varen en duurzaamheid: zie onze website! 
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Ontwikkelingen op en rond de haven Lunegat   
door Rob Meijer 

 

Er is al weer een jaar voorbij. De boten 
staan weer in de winterstalling. Het is 
een goed jaar geweest. De bezetting in 
de haven is gelijk gebleven en de 
winterstalling iets toegenomen. 
Daarentegen zijn de passanten wat 
teruggelopen.  
De zonnepanelen hebben een hogere 
opbrengst gehad dan was 
ingecalculeerd.  
Afgelopen zomer ben ik begonnen met 
wat extra onderhoud. Zo is er op 
verschillende  plaatsen de bestrating 
aangepakt en zijn er twee 
bewakingscamera’s geplaatst. 
Komende winter krijgen de vaste 
steigers extra aandacht. En wat elk 
jaar ook terug komt, is het snoeien van 
de beplanting. 
Ik heb het al vaker over een 
uitbreiding van de parkeerplaats 
gehad,  maar nieuwe ontwikkelingen 
komen nu een stapje dichterbij.  
Wij hebben inmiddels de beschikking 
over de grond en we kunnen met de 
voorbereiding beginnen. 
Er worden 10 camperplaatsen 
gemaakt en er komt 2000 m2 
parkeerplaats bij. Als de boten weer in 
het water liggen, kan begonnen 
worden met de aanleg van de 
verharding. Ik ga ervan uit dat de 
verharding en de camperplekken 

rond de bouwvakvakantie klaar zijn. 
Naast mijn eigen plannen wordt er 
door de provincie gewerkt aan het 
project  “Rondje Lauwersmeer”. 
Onderdeel  is een wandelpad tussen 
Dokkumer Nieuwe Zijlen en 
Kollumeroord. Dit pad loopt in de 
zomer via de haven en in de winter om 
de haven. Op dit moment  wordt het 
pad aangelegd. 
De peilverhoging Lauwersmeer zal in 
2019 wel doorgaan. Het waterpeil zal 
dan van 15 februari tot 1 april omhoog 
gaan naar ongeveer 50 cm minus NAP. 
Er loopt nog een hoger beroep bij de 
Raad van State, maar de verwachting 
is dat dit zal worden afgewezen. 
 
Op 5 januari is de Nieuwjaarsreceptie. 
Ik hoop weer veel van jullie daar te 
treffen. 
 
Voor nu wens ik iedereen prettige 
kerst dagen en een goede 
jaarwisseling. 
 
Kerst is ook een periode om stil te 
staan bij de mensen die een dierbare 
hebben verloren en  een minder goed 
jaar gehad hebben.  
Ook voor deze mensen hoop ik dat het 
toch een goede kerst wordt. 

 
Hartelijke groeten , Rob Meijer     
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Activiteitenprogramma 2019 
De toegang voor leden en hun partners is gratis.  

Niet-leden betalen €5 bij binnenkomst. 

1. Bindingsavond, met de prachtige film                

 

 “ADRIFT”    op vrijdag 25 januari  20.00 uur 

 
Een boeiende en onderhoudende film 
waarin alle elementen van het leven 
op het water aan de orde komen: 
Tami en Richard zijn twee avonturiers 
die elkaar ontmoeten op Tahiti. 
Wanneer een bevriend echtpaar 
Richard $ 10.000 biedt om hun boot 
naar San Diego te zeilen, besluit hij - 

samen met Tami - de opdracht aan te 
nemen. Maar een tropische storm 
gooit nogal wat roet in het eten in wat 
een avontuurlijke, romantische reis 
had moeten worden.  
Na de film is er ruim de gelegenheid 
om nog even gezellig na te praten en 
een drankje te nemen. 

2. Reddingsmiddelen aan boord 

op vrijdag 15 februari 20.00 uur  

                                         
De heer Ger Peerbolte van Marin 
Assist Noord B.V. te Grou geeft 
voorlichting over veiligheid aan boord. 
Dit bedrijf is bevoegd om 
reddingsvlotten en reddingsvesten te 
keuren. 
Hij zal de werking van een reddingsvlot 
en reddingsvesten laten zien en 

demonstreren wat er kan gebeuren  
als je je reddingsvlot niet tijdig op zijn 
deugdelijkheid laat controleren. 
Ook op het gebied van brandveiligheid 
zal hij ons het één en ander gaan 
vertellen en demonsteren. 
Al met al belooft het een interessante 
en leerzame avond te worden. 
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3. Cursus Reanimatie op  zaterdag 16 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 
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 eerder hebben 
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 even opgeven via het formulier op onze website i.v.m. het certificaat. 
 

4 Anje Valk:  “Rondje Schotland”  
op  zaterdag 13 april 20.00 uur 

                
 

Solo zeilster en ras-vertelster Anje Valk 

neemt ons mee op een ‘Rondje 

Schotland’, via het Caledonisch Kanaal 

‘noord om’. Schotland is haar favoriete 

vaargebied, waar je nog wildernis en 

eenzaamheid kunt beleven. Ze zou 

avonden kunnen volpraten over 

allerlei  plekken daar, met allerlei 

bijzondere geschiedenissen en 

ontmoetingen. Voor vanavond moet 

ze dus een keuze maken.  

 

Haar bezoek aan een eiland midden in 

de beruchte Pentland Firth is de kers 

op de taart. 

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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  5. “Ankeren en droogvallen op het Wad”  

op vrijdag 10 mei 20.00 uur 

                                                                  
 
Waar let je op als je gaat ankeren of 
droogvallen? 
Bestuurslid Cees van Roon, valt al 
sinds 1982 droog met zijn boot om te 
overnachten, voor een tij-stop of om  
gewoon te genieten van de ruimte en 
de natuur van het wad.  
Deze avond wil hij gebruiken om met u 
zijn ervaringen te delen, aan te geven 
waar je op moet letten bij het 

droogvallen, welke 
ongemakkelijkheden er kunnen 
optreden en hoe je dit kunt 
voorkomen. Waar moet je rekening 
mee houden als je een ankerplaats of 
droogvalplaats kiest en wat kan wel en 
wat kan niet als je daar zo ligt? 
Het zal een avond worden waar ook 
ruimte is voor uw ervaringen met 
ankeren en droogvallen. 

 

6. Havenfeest met veiling op zaterdag 28 september  
Nadere informatie volgt in april. Noteer alvast de datum in uw agenda! 
 

    Betaling contributie wsv Lunegat 2019  
 

Als u ons gemachtigd heeft, wordt de  €35 contributie over 2019 eind januari 
afgeschreven van uw rekening.  
U hoeft verder niets te doen, een nota is voor u ook niet bijgesloten. 
 
Heeft u ons (nog) niet gemachtigd, dan vragen wij u  uiterlijk 30 januari  de €35 over te 
willen maken.  Zie hiervoor de bijgevoegde nota. 
 
Uw penningmeester wordt helemaal blij als u ons alsnog wilt machtigen. 
Stuur dan even een berichtje naar secretariaat@wsvlunegat.nl   
U krijgt dan een machtigingsformulier toegestuurd. 
 
Alvast bedankt!                                            Peter Rozendal, penningmeester 

mailto:secretariaat@wsvlunegat.nl

