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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 

We hebben nog steeds te maken met die 
vervelende coronamaatregelen en de 
verwachting is dat deze ook nog wel 
enige tijd blijven doorlopen. Een 
“normale” samenleving zoals voor deze 
pandemie, zit er vooralsnog niet in.  
Toch hebben we wel een 
activiteitenprogramma voor 2022 
opgesteld. We blijven optimistisch en 
houden uiteraard de vinger goed aan de 
pols en blijven verantwoord omgaan met 
de situatie. We zullen zolang het nodig is 

tijdig per activiteit via de mail en de 
website doorgeven of de dan actuele 
activiteit door kan gaan of niet.  
Houd deze informatie daarom goed in de 
gaten. 
 
Maar bovenal wensen we u en uw 
dierbaren natuurlijk een voorspoedig en 
vooral gezond 2022 toe met veel mooie 

momenten op en rond het water.                  

                    
 

Website Wsv Lunegat 
We proberen de site zo actueel en 
interessant mogelijk te houden.  
Actuele informatie zal vooral via de 
site plaatsvinden.  

Het INFO bulletin proberen we zo 
beperkt mogelijk te houden.  
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 

  
Er waren 49 deelnemers, allen met 
coronatoegangsbewijs! We hadden 
weer gekozen voor zelfbediening. 
Onze “bartender” Willem van der 
Woude 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 echte 
slagroom liet zich weer goed smaken. 
Al met al kunnen we terugzien op een 
geslaagde bijeenkomst.

 
Kort verslag algemene ledenvergadering  
 van vrijdag 19 november2021 
 
In verband met de coronasituatie was 
een QR-code verplicht. Ook thuis via 
de computer konden leden deelnemen 
aan de vergadering. 
De agenda werd vlot afgehandeld. De 
financiële stukken werden door de 
kascommissie in prima staat 
bevonden. Pieter van den Grijspaarde 
trad reglementair af als lid van de 
kascommissie. Bert Meijer werd 
benoemd als nieuw lid.  
Tiemen Cloo werd herkozen als 
bestuurslid. Hij kreeg als waardering 
voor zijn inzet een bos bloemen. 
Michiel Jelijs werd met algemene 
stemmen gekozen als nieuw 
bestuurslid. Hij neemt de plaats in van 
Jan van der Laan die na 8 jaar niet 
herkiesbaar was. Deze werd voor zijn 
jarenlange inzet bedankt en kreeg een 
waardebon en een bos bloemen als 
waardering hiervoor. 

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 2022 is 
besproken en positief ontvangen. 
Hopelijk kunnen we het helemaal 
uitvoeren 
De consumpties en de hapjes werden 
door de vereniging aangeboden. 
Na afloop van het officiële gedeelte 
kon nog een drankje met hapjes 
genuttigd worden. Ondanks de 
coronamaatregelen werd de 
vergadering goed bezocht.  
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Nieuw bestuurslid Michiel Jelijs stelt zich voor 
 
Mijn naam is Michiel Jelijs, 48 jaar oud. 
Geboren en getogen Groninger, nu 
wonend in Pieterzijl, op 10 minuutjes 
van Lunegat. 
 Ik werk in Leeuwarden, hoewel dat de 
laatste 2 jaar 100% vanuit huis is. 
De passie voor water heb ik 
meegekregen van mijn vader, die als 
kapitein op de grote vaart alle 
wereldzeeën heeft gezien. In mijn 
jongste jaren voer ik mee over de 
wereld, en na zijn pensioen voeren we 
met een klassieke motorboot door 
Friesland en Overijssel. 

Sinds 6 jaar ben ik zelf eigenaar van 
een prachtige 27-voet kimkieler, 
waarmee ik op Lauwersmeer en Wad 
vaar, en geleidelijk meer ervaring 
opdoe. 
De komende tijd wil ik heel graag de 
vereniging helpen als bestuurslid, 
voornamelijk op het terrein van web-
communicatie, wat mijn vak is.  
Maar ook bij andere zaken hoop ik iets 
te kunnen bijdragen! 
 
Groeten, 
Michiel

 

                                       

Werkgroep Lauwersmeer door Tiemen Cloo   

De werkgroep heeft dit jaar i.v.m. corona geen fysieke bijeenkomsten gehad. Wel 
hebben we regelmatig contact gehad met Marrekrite en deelgenomen aan de TEAM 
vergaderingen van de Klankbordgroep Rondje Lauwersmeer en het 
watersportverbond

We hebben aandacht gevraagd en gekregen voor: 

• De verondiepingen in het Lauwersmeer: We hebben contact hierover met 
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat die binnen hun mogelijkheden willen 
meewerken.  

Tiemen Cloo is contactpersoon voor eventuele klachten en suggesties. 

• Te ruige begroeiing eilandjes Stropersplaat: Staatsbosbeheer maakt een 
wandelpad en overweegt droogtoiletten te plaatsen 
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• Uitbreiding met 7 marboeien, die we oorspronkelijk wilden plaatsen bij 
Senneroog. Dat was vanwege de te hoge baggerkosten niet haalbaar. We hopen 
de financiering rond te krijgen,  

• Het aanleggen van een steiger in de Hoek van de Bant: We worden betrokken bij 
de plannen die de gemeente NoordoostFrielsand daar heeft. We hebben voor 
ons zelf alvast een ontwerp hiervoor klaar i.o.m. Marrekrite. 

• Het maken van een kano-opstaplaats aan de Strandweg aan de Zoutkamperril 
Op de algemene ledenvergadering van het Watersportverbond hebben we ingesproken op het 
punt van de controle op het lozingsverbod   dat per 1 januari 2023 in zal gaan.     Het Verbond   
heeft het Ministerie een aantal eisen getuurd waaraan voldaan moet worden, met o.a. een 

overgangstermijn van 5 jaar. We blijven alert! 
 
Regio Wadden door Cees van Roon 

 

Vervoer over het Wad. Wat gaat het worden?  
Dit is een verkorte weergave; het uitgebreide artikel staat op onze website: 
  www.wsvlunegat/nieuws/mededelingen bestuur) 
 
Sinds vele jaren kent het vervoer van 
de eilanders en toeristen een gestage 
groei. De veerboten worden steeds 
groter en in het hoogseizoen komen er 
extra afvaarten om het aanbod de 
baas te blijven.  
Maar er is een ontwikkeling die dit 
gaat verstoren: de Waddenzee wordt, 
tegen de verwachte zeespiegelstijging 
in, steeds ondieper. De aanvoer van 
slib naar het wad overtreft de stijging 
van de zeespiegel tot ongeveer 
2050.  Diverse vaargeulen slibben 
dicht en de volle veerboten hebben 
moeite om door de ondiepe geulen te 
varen. Met name de veerverbinding 
met Ameland, maar ook naar Schier, 
heeft het moeilijk. Doorgaan met 
baggeren is op termijn geen houdbare 
werkwijze. Rijkswaterstaat wil 

vanwege de natuur en vanwege de 
hoge kosten af van dit baggeren.  
 
Wat is nu de betrokkenheid van ons?  
De mogelijkheid om in de toekomst 
met kleinere en snellere boten te gaan 
varen wordt overwogen. Dit geeft 
zowel voor de natuur door de te 
veroorzaken golfslag hinder voor 
foeragerende vogels en ons als 
pleziervaarders. Er is op grond van 
onze ervaringen met de sneldiensten 
naar Ameland en Schier wel reden 
voor ongerustheid. Wij zetten ons in 
om bij de beheerders het gevaar dat 
snelle boten door hun hoge korte 
golfslag hebben voor ons onder de 
aandacht te brengen. 
  
Meer informatie op onze website 
 
 

http://www.wsvlunegat/nieuws/mededelingen
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Ontwikkelingen op en rond de haven Lunegat   
door Rob Meijer 

 
Jachthaven Lunegat 50 jaar 
We kregen afgelopen zomer een berichtje dat de jachthaven 50 jaar zou bestaan. Een 
exacte datum is er niet, maar wij vonden het toch de moeite waard om hier op de 
kerstkaart iets mee te doen.  
Het Lauwersmeer en daarmee ook de havens hebben een hele ontwikkeling gehad de 
afgelopen 50 jaar.  Er zijn een paar oude foto’s waarop goed te zien is hoe het allemaal 
is begonnen. Die 3 foto’s staan op onze website: www. wsvlunegat.nl/fotogalerij  
Na de crisis van 2008 liep de bezetting van de haven enigszins terug, maar sinds 2016 
gaat het weer voorruit. Het afgelopen jaar is prima verlopen en de bezetting is 
gegroeid naar 100 %.  
Ook de camperplaatsen zijn in gebruik genomen. Hoewel het niet storm liep, was het 
toch een aardig begin. Voor ons ook om aan de campers te wennen. We verwachten 
dat het aantal campers de komende jaren nog wel zal toenemen. 
 
De winterstalling is klaar en ook hier is een groei te zien. 
Het afgelopen jaar zijn er vanuit de haven 4 verhuurbedrijven actief geweest.  
De verhuur van schepen zit de laatste jaren in de lift.  
Het waddengebied leent zich goed voor schepen met weinig diepgang. 
 
De rietproef  
De provincie heeft aangegeven af te zien van een vervolg op de rietproef. Er zijn 
voldoende gegevens verzameld. De evaluatie van de effecten op de natuur zijn nog 
niet bekend, maar wij hopen dat afgezien wordt van een verhoogd waterpeil.  
Bij het besluit van de provincie zal ook meegespeeld hebben dat er grote weerstand 
was bij de ondernemers en bewoners in het gebied.  
 
Nieuwjaarsreceptie
Helaas kon de Nieuwjaarsreceptie in januari niet doorgaan. Wij hopen aan het begin 
van het vaarseizoen met een alternatief te komen. Het zou mooi zijn als de 
coronaregels dat dan weer mogelijk maken. Er zijn nog een aantal maanden te gaan 
voordat het nieuwe seizoen begint.  
We hopen dat we toch weer een aantal activiteiten gezamenlijk met onze 
watersportvereniging kunnen ondernemen. 
 
Met vriendelijke groeten, Rob en Gea Meijer   
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Activiteitenprogramma 2022 
De toegang voor leden en hun partners is gratis.  

Niet-leden betalen €5 bij binnenkomst. 
Aanmelden via de website: www.wsvlunegat/agenda 

1. Cursus Reanimatie op zaterdag 12 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 zomaar 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. 

Aanmelden tot 1 maart via het 
formulier op onze website i.v.m. 
het certificaat  
 

2.Bindingsavond, met de prachtige film “DEAD CALM”  

           met o.a. Nicole Kidman 

     op vrijdag 18 maart  20.00 uur                                  

John Ingram en zijn vrouw Rae redden 
een vreemdeling op zee die beweert 
de enige overlevende te zijn van een 
geval van voedselvergiftiging bij een 
ander schip.  

John gaat naar het schip in kwestie en 
ontdekt daar de gruwelijke waarheid. 
Spannend! 

Aanmelden is niet nodig 

http://www.reanimatiepartner.nl/Publiek/Over_cursussen/Cursuslocatie_zoeken/Default.aspx?mId=9490
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3. Marijke en Ronald de Boer: 
Maritiem reisverslag Engelse zuidkust, Scilly ’s en Bretagne”
     op vrijdag 1 april 20.00 uur 

                    
                                            
Marijke en Ronald de Boer maakten 
met hun catamaran Tortuga een 
mooie tocht langs de Engelse Zuidkust 
inclusief de Scilly ‘s en de kust van 
Bretagne tot en met de Îles de Glenan. 
Er zullen films over het zeilen getoond 
worden met kaart- en weerinformatie.  

Hier en daar ook beeldmateriaal van 
varen met de dinghy en wandelingen 
langs de kust.  
Zij vertellen over hun ervaringen en 
beantwoorden graag vragen uit het 
publiek. 
 
 Aanmelden is niet nodig. 
 

 

 4. Bezoek aan de werf van Next Generation Shipyards te 
Lauwersoog op vrijdag 22 april 20.00 uur  

 
Next Generation 
Shipyards is een 
innovatieve werf aan 
de buitenhaven van 

Lauwersoog. Op die locatie worden 
kleine zeeschepen zowel gebouwd als 
gerepareerd. De werf heeft een 
innovatief en duurzaam karakter. 
Tijdens het bezoek aan de werf kunt u 
kennismaken met de activiteiten die 
op Lauwersoog worden uitgevoerd, de 
betekenis van de energietransitie in 
kleine schepen waaronder de 
vissersvloot d.m.v. waterstof 

toepassingen en het autonoom 
(onbemand) laten varen van een 
voet/fietsveer.  
Als de mogelijkheid er is, zal ook een 
bezoek aan de “Ecolution ” op het 
programma staan.  
Dit zeilschip van wijlen astronaut 
Wubbo Ockels staat in het teken van 
duurzame ontwikkelingen en wordt 
buiten de zeilen aangedreven door 
twee H2O brandstofcellen.  
 
 Aanmelden tot 15 april via de website 
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5. Samen droogvallen op het Wad op zaterdag 14 mei 
 (Met de briefing op vrijdag 13 mei) 

                                           
  
Onder begeleiding van Pieter 
Apeldoorn gaan we dit weekend   
droogvallen op het Wad, waarschijnlijk 
bij Engelsmanplaat. 
Deze zaterdag is er een gunstig tij: laag 
water in de middag, waardoor het 
mogelijk is ook nog weer terug te 
varen naar Lauwersoog. 
De briefing is op vrijdag 13 mei om 
19.30 uur in de kantine.  
Hier worden de nodige afspraken 
gemaakt en informatie gegeven over 
alles wat erbij komt kijken. 

We gaan ervan uit, dat de deelnemers 
goed ankergerei en een 
goedwerkende marifoon hebben.  
 
Na afloop van de briefing kunnen de 
deelnemers desgewenst nog naar 
Lauwersoog varen of ergens op het 
meer gaan ankeren. 
  
 
Aanmelden uiterlijk 10 mei via de 
website. 

 

 
6. Havenfeest met veiling op zaterdag 1 oktober  
Nadere informatie volgt in mei. Noteert u alvast de datum in uw agenda! 
 
 

    Betaling contributie Wsv Lunegat 2022  
 

Als u ons gemachtigd heeft, wordt de €35 contributie over 2022 eind januari 
afgeschreven van uw rekening en hoeft u verder niets te doen 
 
Heeft u ons (nog) niet gemachtigd, dan vragen wij u uiterlijk 30 januari de €35 over te 
willen maken. Zie hiervoor de bijgevoegde nota. 
 
Alvast bedankt, Herman Boonstra, penningmeester 


