
Johan Eckhardt (oud-voorzitter WSVO heeft de geschiedenis van WSVO in vier delen 

vastgelegd: 

Geschiedenis van de vereniging - deel I 

Omdat onze vereniging dit jaar (2001) 25 jaar bestaat is mij door de redactie van het clubblad 

gevraagd wat op papier te zetten, en ook omdat ik nog een aantal zaken na moet vragen zal ik 

in 2 of 3 stukjes opschrijven wat ik weet.  

Er kunnen 3 fasen onderscheiden worden, eerst hoe en waarom er een watersportvereniging 

opgericht is, daarna de eerste 20 jaar, en daarna de omschakeling naar een vereniging binnen 

een commerciële haven. In dit artikel de voorgeschiedenis. 

 

Wemeldinge lag vroeger aan het drukst bevaren kanaal van Europa, er waren 3 sluizen, een 

schippersinternaat en een gigantische middenstand: 8 bakkers, 3 slagers 2 groenteboeren, 2 

winkelschepen, olieleveranciers en parlevinkers. In de jaren 60 is er een economische crisis in 

de binnenvaart geweest. Het dorp heeft toen een economische terugslag doorgemaakt die 

diepe wonden heeft veroorzaakt. Wegens de deltaplannen is het Schelde-Rijn kanaal gegraven 

en dit zou het einde betekenen van de drukke vaart in het kanaal door Zuid-Beveland. Toen er 

na de protesten van de Yersekenaren ook nog eens de Oosterschelde open zou blijven en de 

sluizen zouden verdwijnen, moesten er plannen komen om Wemeldinge een economische 

basis te geven.  

Watertoerisme was het toverwoord. Om een sterke onderhandelingsbasis te hebben tegen de 

tijd dat er echt een jachthaven kon komen, is er een provisorische haven gemaakt: een steiger 

voor de kleine sluis met een havenmeester en uiteraard een watersportvereniging. Tot zover 

de redenen om tot een jachthaven te komen. 

 

Nu ga ik eerst de vraag beantwoorden of er watersport was voor 1975 en in welke vorm.  

Er lagen onder de Bonzijbrug een viertal sloepen die gebruikt werden om te sportvissen, 

verder was er niets. Dus ga ik maar verder met wat jeugdherinneringen die te maken hebben 

met onze haven.  

 

Iedereen die in de jaren 60 in Wemeldinge woonde heeft nog steeds het idee dat het toen 

vaker mistig was dan tegenwoordig, bij de minste of geringste nevel werd de misthoorn 

aangezet. Het was de bedoeling dat die tot in de witte tonnenvlije te horen was, dit lukte 

ongetwijfeld als je weet hoeveel herrie die hoorn in het dorp veroorzaakte. Toen ongeveer 

ieder schip een marifoon had en de havenpost een radar, is de misthoorn verwijderd. Ook 

werd er in mijn herinnering opvallend vaak geankerd in de haven, vooral een hekanker om te 

remmen hoorde je erg goed 's nachts. Als je overdag op de sluis liep hoorde je opvallend 

vaak; naam van een schip en dan "bakboord langszij".  

Tegenwoordig mag je nog niet op 100 m van een brug zwemmen. Dit was vroeger anders, 

Tussen de kleine- en de middelsluis was er namelijk de plaats van de zwemles, Er stond een 

barakje waarin de kurken lagen en waarin je je kleren kon leggen en dan moest je de trap af 

naar het vlotje. De zwemles was als volgt, de armslag werd droog geoefend en de beenslag 

was liggend op je buik op de glooing met de benen in het water, tot er een tanker langskwam 

want die zoog soms het water weg zodat je in de slik lag, als je een keer of 10 kou geleden 

had mocht je aan een touw naar de eerste dukdalf zwemmen en als dat ging los, later naar de 

tweede dukdalf en zo verder.Het diploma moest bij de Postbrug gezwommen worden, duiken 

van de beschoeiing, zeven meter onder water zwemmen en dan schoolslag naar een vlag en 

rugslag terug, afgesloten door 1 minuut watertrappen. Toen ik examen deed kwam er tijdens 

het watertrappen net een "hardloper", zoals ze dat toen noemden, voorbij, die zoog veel water 



weg, degene die aan de kant op een steen stonden om de minuut makkelijk vol te krijgen 

stonden plots tot de zwembroek uit het water maar degene die wat verder in het kanaal waren 

gegaan werden meters opzij gezogen zodat er paniek bij de examinator ontstond, die wist nog 

niet wat wij wel wisten, dat je eerst naar het schip gezogen werd en op het moment dat je 

dacht dit gaat niet goed, ging je weer de andere kant op en degene bij de glooiing liep meer 

gevaar dan degene in het diepe water.  

Een volgende herinnering schiet me te binnen. Wanneer was je iemand die wat durfde. 

Springen van de Bonzijbrug durfde bijna iedereen, duiken van het dak van het 

sluiswachterhuisje, het witte ronde schuilmuurtje met een dak op, zoals het er nog staat dat 

durfden er veel minder, ik zie het nooit meer gebeuren, gevoelsmatig lijken ze wel verplaatst 

of dit zo is, ik weet het niet. De echte waaghalzen zwommen naar het rode tonnetje en terug, 

de enkeling die dit deed terwijl er nog stroom liep, kwam soms in Kattendijke weer aan de 

kant. Denk nu niet dat was een eind, want vroeger hadden de tonnen andere kleuren er waren 

zwarte en rode, het rode tonnetje was een aanloopton naar de havenmond iets ten zuidwesten 

van de huidige midvaarwaterboei. Het zwemmen rond de sluis hoe ergerlijk ook, zal dus wel 

nooit verdwijnen, ook het klimmen op varende schepen en er af duiken was een 

veelvoorkomend spelletje.  

 

Eindeloos zijn de herinneringen, echter voor een indruk van watersport voor er een jachthaven 

was, lijkt me dit voldoende.  

 

Geschiedenis van de vereniging - deel II (1976 tot 1991). 

Over deze periode moet er verteld worden over de haven en de vereniging. 

Eerst de haven.  

De kleine sluis was inmiddels niet meer in gebruik, er was dus een dood stuk kanaal 

ontstaan.Echter als er problemen waren met een van de beide andere sluizen, moest de kleine 

sluis weer in gebruik genomen worden. En dan werd er een sleepboot vastgemaakt aan de 

steiger en werd de steiger met alle eraan vastliggende schepen versleept. Ik lag toen nog niet 

in de haven maar ik heb wel een paar keer gekeken en dat was een mottig gezicht. Nog eens 

wat anders dan af en toe van ligplaats te veranderen zoals een aantal nieuwe ligplaatshouders 

dit jaar ervaart. De haven lag aan de binnenzijde van de sluizen en op zondag werd de 

middelsluis niet gebruikt, dus moesten de boten die een mast hadden door de brug. De brug 

werd uiteraard niet bediend op zondag want de sluis werkte niet.  

Jan Haverhoek, toen ook al havenmeester, eigenlijk altijd al havenmeester, had geregeld dat 

op zondag om 9.00 uur en om 17.00 uur de brug bediend werd. De haven was van de 

gemeente maar het water van rijkswaterstaat en voorzieningen waren er nauwelijks. Ik las in 

een oud clubblad, de duurste haven met de minste voorzieningen. 

 

Genoeg over de haven. Ik ga verder met de vereniging. 

Het is geschiedschrijving en die moet waarheidsgetrouw zijn en geschiedenis moet droog zijn. 

Dit wordt dus een taai stukje en daarbij heb ik het tweede gedeelte volledig gejat uit een oud 

clubblad. 

Op 27 - 10 - 1976 wordt bij notariele acte de vereniging opgericht F.J. Don, voorzitter en J.C. 

van Doorn secretaris. meer heb ik niet kunnen vinden, als iemand meer weet, vertel, liever 

nog, schrijf het op en mail het aan Harry voor het volgende clubblad. 

De vereniging is opgericht en gaat kwijnen, als Arend Florusse niet ieder jaar de rekening van 

de kamer van koophandel had voldaan waren we nu geen 25 jaar oud. Het oudste archief stuk 

dat ik heb kunnen vinden is een clubblad uit 1987. Aan het begin van dat jaar waren er 4 

leden met een boot in de haven en aan het eind van dat jaar 36 schepen waarvan de eigenaar 



lid was van de vereniging. Direct werden er plannen gemaakt, douches, electriciteit op de 

steigers en een clubschip. Het eerste clubblad eindigt met de mededeling dat het clubschip 

voor 95% rond is en dat iedereen opgeroepen wordt om uit te kijken naar hout en nog eens 

hout en oude meubels en oude apparatuur en stoelen voor het clubschip en er zou een lening 

komen van 5000 gulden waar de leden renteloos aan mee kunnen doen. In die jaren bestaan de 

activiteiten uit viswedstrijden en feesten. Er zat toen meer vis dan nu, want volgens de uitslag 

van 1988 had de kampioen 15.600 kg gevangen.Ook is in 1998 door Fanny Lenaerts van de 

Nautilus ons logo ontworpen. Het logo dat op het clubblad staat, De ontwerper van de molens 

heb ik niet kunnen achterhalen.  

Ook is 1988 het jaar van het clubschip en de douches en in 1991 komt er stroom op de 

steigers. Over het verpatsen van de douches de electriciteit en het clubschip, waar 

ondergetekende meer van weet, een volgende keer. 

 

In 1991 bestaat de vereniging 15 jaar en Bram Phaff heeft de geschiedenis opgeschreven, een 

groot deel heb ik overgeschreven, vanaf hier is dus een citaat uit een vorig clubblad.  

We zijn aangeland bij 15 juni 1985, toen stond er voor de eerste keer een tent op de steiger 

voor een algemene leden vergadering en gebakken paling daarna. Op die vergadering werd 

gekozen Bram Pfaff tot voorzitter en Kees Huisson als secretaris, Leo Burger en Arend 

Florusse die veel werk verzet hadden traden niet toe tot het bestuur.Dat jaar werd er nog een 

vaartocht met barbeque naar het veerse meer gemaakt. Jan Haverhoek is toen tussen wal en 

schip geraakt. 

Helaas overleed op 5 oktober 1985 Arend Florusse, de grote drijfveer achter de heropleving 

van de WSVd'Oosterschelde. Een groot aantal watersporters was bij de begrafenis.  

De volgende mijlpaal was 23 juli 1987. De statuten zijn toen gewijzigd en het verschil tussen 

Nederlanders en niet- Nederlanders werd opgeheven. Tot dat moment hadden Belgische leden 

geen stemrecht.  

Dit was een gouden greep want nu konden de Belgen mee gaan doen. Die verbleven op de 

haven het hele weekend en hadden dus belang bij goede voorzieningen. In 1987 trad er een 

nieuw bestuur aan. Fernand Jacobs, voorzitter, Christiane van Sintruyen secretaris, Bram 

Phaff, penningmeester, Emiel Pelgrims materiaal meester, Marcel de Weerdt en Jos 

Matheyssen. 

De nieuwe voorzitter zette met succes zijn brede schouders onder aan aantal plannen die in 

1987 en 1088 van de grond kwamen: een nieuwe feesttent, een magnifieke douche unit en last 

but not least " de Hoop". Want dank zij het initiatief van Mees Dekker (en tips van Stef 

Hoonhout) kwamen we in contact met een binnenschipper die zijn schip in de sloopregeling 

bracht. Gebruik als clubschip bleek ook een voor het ministerie aanvaardbaar doel waarbij het 

schip buiten de normale vaart bleef, zodat we het schip konden overnemen en de schipper 

toch zijn sloopppremie kreeg. Na maandenlange onderhandelingen over prijs, vergunningen 

en ligplaats werd op 18 maart 1988 de eigendomsoverdracht vastgelegd en kon de gigantische 

klus beginnen om van een kaal binnenschip een clubaccomodatie te maken, die nu alom 

bewondering oproept. Maar als je binnenkomt kun je het zweet nog ruiken dat vele leden erin 

gestoken hebben. Helaas raakten we dat jaar twee bestuursleden kwijt. Marcel de Weerdt 

verloor bij een bedrijfsongeval zijn beide onderbenen, de verminderde mobiliteit dwong hem 

en Christiane een andere haven te zoeken. Het bestuur werd aangevuld met Loes Haverhoek 

penningmeester en Truus van Loenen secretaris.Vele mensen hebben die tijd veel tijd en 

energie gestopt in de vereniging. Zo ook Jos Matheyssen, die zonder kouwe drukte steeds 

daar was waar wat te doen was. 

Groot was de verslagenheid toen Jos op 5 april 1989 plotseling overleed tijdens de thuisreis 

met zijn nieuwe schip dat hij samen met Annie in Friesland ophaalde, in de wisselprijs voor 

de beste visprestatie, die zijn naam draagt, blijft de herinnering aan hem bewaard. Het zou 



trouwens goed zijn als er ook weer interesse kwam in die andere wisselprijs met de naam 

"Arend Florusse" voor de beste zeilprestatie, we zijn per slot van rekening nog steeds 

WATERSPORT vereniging d'Oosterschelde. 

 

Hier stopt het vrije citaat van de vorige historie zoals opgeschreven in ons clubblad van 1991. 

Mogelijk dat ik nog meer dan een stukje moet schrijven want vanaf 1991 ben ik ook lid van 

deze roemruchte vereniging. Het clubschip, de overgang van gemeente naar van de Rest zijn 

zeker nog artikelen waard. De sfeer die ik aantrof in 1991 kan volgens mij het beste 

vergeleken worden met de bekende serie op de tv; FC de Kampioenen. Het moet mogelijk 

zijn om alle karakters van die serie te voorzien van een naam van een toenmalig bootbezitter. 

Wie durft? 

 

Volgende keer het clubschip, de tocht naar de werf, belevenissen met gasten, bingos, etentjes 

en roest bikken.  

 

Geschiedenis van de vereniging - deel III. 

In dit artikel zal ik in het kort de geschiedenis van "de Hoop", voorzover ik die ken, vertellen. 

Vorige keer heb ik al geschreven dat het voorzitterschap van Fernand Jacobs zeer vruchtbaar 

is geweest. De aankoop van een clubschip is één van die activiteiten. Na een tocht door 

Zeeuws Vlaanderen tot ver in Vlaanderen was een delegatie van de WSV d'Oosterschelde tot 

de conclusie gekomen dat een clubschip een goede optie voor een clubgebouw was. Dankzij 

het initiatief van Mees Dekker en tips van Stef Hoonhout werd er een schip van de goede 

afmetingen, dat in de sloopregeling zou vallen, gevonden. Na vele correspondenties met het 

ministerie bleek dat clubschip ook een sloopbestemming was. Op 18 maart 1988 werd "de 

Hoop" ons eigendom voor de somma van 20.000 gulden. Toen hadden we een leeg 

binnenvaartschip met lekke luiken. "De Hoop" is een zogenaamde luxe motor, dwz iets groter 

dan een spits, kleiner dan een Kempenaar en vooral meer luxe. Ook "de Hoop" had prachtig 

bewerkte glazen deuren en een fraaie kachel. Alles was nog intact, maar was nog geen 

clubschip. Een plan van aanpak volgde. We hadden gelukkig in onze vereniging meer 

handwerkslieden dan tegenwoordig. Laswerk, constructiewerk, elektriciteit, een bar 

aanbrengen, allemaal geen probleem om dit op eigen kracht te doen. Na een gigantische klus 

was er een trap naar binnen, een bar, het matrozengedeelte omgebouwd tot berging en 

dekzeilen die de luiken waterdicht maakten. De eerste Paella-avond kon gegeven worden en 

de later zo beroemde bingo kon beginnen. 

 

In 1991 moest "de Hoop" naar de werf in Hansweert. Op 26 april was het zover. Adri Klap 

zou varen, de motor was nagekeken, de batterijen opgeladen, 500 l diesel getankt en de 

stuurinrichting nagekeken. Toon Steutel zou met "de Hinde", een oude sleepboot, zonodig 

assisteren. "De Hoop" kwam vlot en zonder problemen in Hansweert en ging de helling op, na 

schoonspuiten met een hogedrukspuit, wat al een heel werk is, kon het echte werk beginnen. 

Na het verwijderen van de roest konden de zinkanodes geplaatst worden, je weet wel, die 

zilveren brokken die iedere eigenaar van een stalen schip moet offeren aan Neptunis. 8 anodes 

van 8 kg en 2 anodes van 23 kg werden geplaatst. Eddy en Miel van "de Zeearend" lasten 

onder het schip met de voeten in de blubber zulke zware anodes, Het was dan ook gelukkig 

dat de tweede laag teer net was aangebracht. Beiden bleven ze regelmatig plakken met hun 

rug aan de scheepshuid. Hierdoor kwam niet hun volle gewicht op hun benen. De boot zag er 

goed uit en vooral de anodes gaven het gevoel of het schip zijn juweeltjes had aangedaan om 

naar een groot feest te gaan. Op 2 mei ging "de Hoop" terug naar Wemeldinge, windkracht 5 

tot 7 noord-oost en 8 graden.  



Bij aankomst werd direct de motor gestart om hem op te warmen voor de grote Splash-down. 

Dan maar wachten tot er genoeg water is. Toch nog onverwacht geroep van de wal, "zijn 

jullie klaar?".Daar gaat ie. Adri was van schrik de motor vergeten maar hij werd gestart en 

even later dreef "de Hoop" weer en voer achteruit weg, of hij nooit anders gedaan had, naar de 

sluis, die stond nog open en was haast vol. Volgens Adri geen probleem en voer recht op de 

bestemde plaats af, een rem zit er niet op volgens Adri, maar je moet wel doen wat ik zeg, en 

precies bij een bolder lag het schip stil zodat het vastleggen een peulenschil was. Omdat het 

zo hard waaide mocht "de Hoop" niet achteruit tussen de jachten door, maar met de kop 

vooruit langs de palen bij de middensteiger. 

 

"De Hoop" werd een begrip voor bezoekende verenigingen. Je kwam op zaterdag en at en 

dronk in "de Hoop" en dan de andere dag om half tien als de brug draaide weer weg. Een keer 

kwam Loes Haverhoek de andere morgen tot de ontdekking dat de glaasjes meegenomen 

waren. Zij naar Jan, die regelde dat de brug niet draaide. De club met daaronder de daders kon 

niet weg. Alles kwam terug en toen kon de brug voor een keer op een andere tijd gedraaid 

worden.  

Zelf heb ik een keer meegeholpen met een schilderbeurt, ik heb een uur of vier met een 

bikkeltje roest weggeklopt, best leuk werk, maar dan leer je pas je boot van opgedroogde snot 

waarderen. Ik heb een aantal keren paella en mossels tijdens clubavonden gegeten, kinderen 

moesten naar lengte betalen van het overigens niet hoge bedrag. Loes had nogal eens 

bardienst en voor een haven met 70 ligplaatsen functioneerde dit clubschip eigenlijk 

geweldig. 

 

Toen kwam de verandering van de haven, daarover meer in een volgend artikel. We mochten 

blijven liggen voor 1000 gulden per jaar. De steigers werden wel erg wit t.o.v. ons schip. Ik 

zat inmiddels in het bestuur hoe, dit zo gekomen is een volgende keer, en ging meedenken 

over de toekomst. Na een paar jaar penningmeesterschap ben ik op 16 september 1995 

voorzitter geworden, met dien verstande, dat ik aftreed zodra er andere kandidaten zijn. 

In Oktober 1996 hebben we advies gevraagd aan de Zeeuwse sportraad en Joop de Loof heeft 

toen geholpen met het opstellen van een beleidsplan. Ondergetekende, samen met Ronald van 

de Vijver en Hans Struijk hebben toen een tiental keer vergaderd en een plan opgesteld. Over 

het clubschip stond daarin het volgende: voordelen: eigen lokaal, aparte sfeer, behoorlijk 

ingerichte keuken, goedkope drank, goedkoop een etentje te organiseren, leden willen "de 

Hoop" behouden, goede accommodatie voor het ontvangen van andere verenigingen, 

winstmogelijkheid, met wat aanpassingen een goede bestuurskamer en "de Hoop" is een oude 

bekende. Nadelen: regelmatig terugkomende hoge onderhoudskosten, te weinig mensen 

beschikbaar voor reparaties en onderhoud, onregelmatig open, donker, geen toiletten, te 

weinig mensen voor de barbezetting, de ligplaats deugt niet, de ingang is voor veel mensen 

een probleem, geen zicht naar buiten, ongezellig, als er een café op de wal komt zal de Hoop 

slecht bezocht worden, de Hoop wordt voor 95 % gebruikt door passanten, te warm, te weinig 

ventilatie, geen behoorlijke nooduitgang, te klein, aanzienlijke investeringen noodzakelijk, 

niet te zien of er mensen binnen zitten. ingang windgevoelig, slechte garderobe, geen tap aan 

de bar, hygiëne te afhankelijk van vrijwilligers geen aansluiting op riool en ontsierend in de 

haven. 

Om uit de impasse te komen heeft het bestuur een offerte gevraagd om toiletten en een 

garderobe te maken, daarnaast zou er nog zelfwerkzaamheid moeten zijn voor isolatie en 

aansluiting op het riool. De kosten zouden fl 75.000 bedragen. Van de Rest zou ons een 

bestuurskamer, werkhok en natte ruimte en een berging gratis ter beschikking stellen als wij 

"de Hoop" weg zouden doen. Van de horeca gelegenheid zouden we een aantal keren per jaar 

gratis gebruik kunnen maken. 



Er is toen een ledenvergadering belegd op 22 maart 1996 waarin het beleidsplan met de 

verkoop van het clubschip besproken is, 21 leden zijn voor, 1 tegen en 1 onthouding. Omdat 

er nog geen walaccommodatie is gaan we door met het clubschip en zullen de verkoop 

voorbereiden. 

 

Even een persoonlijke indruk van het clubschip die zomer. De barman is Toon Steutel met 

hulp van Loes Haverhoek en Wilma van de Vijver. Zaterdagsavonds rond een uur of elf ging 

ik als voorzitter kijken hoe het liep en of er hulp nodig was, dit was zelden nodig, meestal zat 

er rond de 5 tot 15 man aan de bar. Het was altijd heel gezellig. Vooral omdat Toon vaak op 

verzoek zijn favoriete platen draaide, bijv. Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, en ander 

Oudnederlands repertoire. Toon bezwoer mij altijd dat hij niet dronk als hij dienst had, en 

volgens mij dacht hij dat ik controleerde als ik op het hoogtepunt langskwam. Dit was niet zo 

omdat ik wist hoe hij werkte. Hij kreeg regelmatig een rondje en dan zette hij een streepje op 

een papiertje en zei tegen de gulle gever, de barman drinkt fris. Aan het eind van de avond 

telde hij de streepjes, vulde een borrelglaasje en schonk dat in zijn eigen flesje net zoveel als 

er streepjes stonden. Daarna dronk hij dat flesje weer leeg. Hier had ik mijn zorgen over. Wie 

er wel eens voor de lol heeft geprobeerd om van de steiger te springen en er weer op te 

klimmen zelfs in nuchtere toestand, begrijpt wat ik bedoel, dit lukt niemand. Toen de haven 

geopend is was onze bar als laatste open. We hadden 20 kratten bier maar dit was om twaalf 

uur op, toen zijn we maar aan de duvels begonnen, alles was om 3 uur op. Een mooie 

financiële klapper maar zon volle boot met zatte mensen, Ronald van de Vijver en ik hebben 

toen tegen elkaar gezegd, dit nooit meer onder onze verantwoordelijkheid. 

 

Als het waaide ging ik altijd naar de Hoop of de steigers het wel aankonden of dan lag er weer 

een dekzeiltje los. Ik was blij dat we van die boot afkonden.  

We hebben "de Hoop" laten taxeren en de waarde was 47.500 gulden, dit hebben we geheim 

gehouden. en hebben in het najaar een opendag georganiseerd om te verkopen. Er stond nog 

niets op de wal maar tijdsdruk, als verkopende partij, wilden we voorkomen. Dat "de Hoop" 

te koop stond was snel bekend. 

 

Toch nog een kleine anekdote uit die tijd. Op een morgen zit ik nietsvermoedend spreekuur te 

houden en komt er dhr Oosse binnen, inwoner van Wemeldinge, die begint: "ik mankeer 

niets, maar u bent voorzitter van de watersportvereniging en jullie gaan mijn schip verkopen, 

straks raak ik mijn slooppremie kwijt". Ik ben huisarts voor de afwisseling, maar dit was iets 

te veel afwisseling. 's Avonds Ronald maar gebeld, die zei: "nooit bang zijn". De week daarop 

was er bestuursvergadering, Hans Struijk, het andere bestuurslid, was toevallig jurist en had 

net van dit veel verstand en toen was ik gerust. Ik had de Naam Oosse op "de Hoop" zien 

staan, maar nooit het verband gelegd met Oosse uit Wemeldinge.  

 

De verkoop kon beginnen en een jong stel uit Friesland heeft "de Hoop" gekocht voor 50.000 

gulden. We hadden van de gemeente Kapelle een renteloze lening van 20.000 waarvan we al 

12.500 afgelost hadden, al met al financieel een goede zaak. Adri Klap had aangeboden om te 

helpen naar buiten te varen. De jonge vrouw zei dat dat niet nodig was. Ze startte de motor, 

klapje achteruit, klapje vooruit en "de Hoop" voer tussen de steigers door weg. Toch viel het 

wegvaren van "de Hoop" mij zwaarder dan ik gedacht had. Nog wat foto's gemaakt en met de 

andere bestuursleden kort nagepraat dat het zo goed was.  

 

 

 



 

Geschiedenis van de vereniging - deel IV. 

De overgang van een gemeentehaven naar een commerciële haven. 

In 1991 verscheen er in opdracht van de gemeente Kapelle een studie van een projectbureau 

hoe het haven- en sluizencomplex na 1992 in te richten. Er waren drie varianten. In iedere 

variant was er een groot gedeelte gereserveerd voor afmeermogelijkheid van binnenschepen. 

In twee varianten was er plaats voor een haven met 300 ligplaatsen en in een variant zouden 

er 80 ligplaatsen zijn. Model twee sprong eruit als het meest ongeschikte, veel nadruk op 

visverwerkende bedrijven met 80 ligplaatsen in de buitenhaven. Dit model werd alleen door 

de SGP gesteund en met 2 van de 11 raadszetels was het dus verworpen. De beide andere 

varianten verschillen alleen wat betreft de ligging van de jachthaven en de vorm van het 

sluisplateau. Voor de watersport maakte een keus tussen deze twee niet uit. 

 

In het bestuur van de vereniging werd gedacht aan een verenigingshaven. Er werd een 

commissie ingesteld die de opdracht kreeg een plan voor een haven te maken. Voorzitter van 

deze commissie was Jan van de Water, hoewel geen bootbezitter, wel toekomstig 

ligplaatshouder met betrokkenheid en veel kennis van de Kapelse ambtenarengebruiken. Jan 

van Loenen was in de commissie wegens zijn kennis van allerlei weg- en 

waterbouwproblemen. En Johan Eckhardt was in de commissie omdat die betrokkenheid 

getoond had met de havenplannen. Hij was namelijk zo stom geweest een stuk in het clubblad 

te schrijven over hoe hij een haven idealiter zag. 

Ik ga eerst beschrijven wat er in de commissie gebeurd is, dan volgt een beschrijving van de 

bestuursverkiezing van 23 mei 1992, dan volgt de herfst van 1992 en ik eindig met de 

verantwoording van twee eigenmachtig optredende bestuursleden op een kwade 

ledenvergadering. 

 

In de winter van 92 zijn we als commissie een 5 tal keer bij elkaar gekomen in het clubschip 

de Hoop. Omdat we kennis nodig hadden van buiten onze commissie is er een beroep gedaan 

op goedwillende leden met specifieke kennis op een deelgebied dat nodig zou zijn. 

Commercieel, juridisch en havenbouwkundig. Jan van de Water nam het voortouw en legde 

uit dat we moesten beginnen met een juridische structuur. Drie avonden van 20 tot 22.30 

hebben we vergaderd over conceptstatuten en een havenreglement. Ik wist niet dat je een uur 

kon praten over het feit of je wel of niet mocht zeilen in een haven. Het zou niet mogen. Als 

je mensen uit Eindhoven en Den Bosch laat komen voor hun specifieke kennis en je hebt 3 

avonden verpraat en er wordt dan ook nog gedaan dat het belangrijk is, ontstaat er gemor. Het 

plan om de vierde avond te besteden aan een organogram deed de deur dicht. De besteding 

van de avonden moest concreter. Jan van Loenen zou een schets van een haven op papier 

zetten. 

Een fantastisch plan met misschien wel 40 uur hoog gekwalificeerd werk. Het enige dat ik er 

nog van weet is. Een basaltdam om golven te breken kost 1.000.000 gulden. Met onze 

plannen en een zuinige bezetting van havenpersoneel zou er een liggeldprijs uitkomen van 60 

gulden per meter. Het bestuur zou dan veel arbeidstijd erin moeten steken. Jan van de Water 

zag dit plan en de conclusie was duidelijk, hier is niet om gevraagd, dus het wordt niet 

besproken. Het eerste commissielid ging weg. Twee andere heren, wier naam mij ontschoten 

zijn, hadden toen ook hun buik vol, en Jan van de Water en ondergetekende bleven over. De 

conclusie was die avond: we moeten in het bestuur om te regelen, want zo lukt het niet. 

 

 



Op 23 mei was er een bestuursverkiezing. Fernand was de voorzitter toen nog. De vereniging 

was verdeeld in naar ik schat 15 leden voor vernieuwing en 30 leden voor Fernand. Er was 

namelijk het idee ontstaan dat Fernand niet geschikt was om te onderhandelen met de 

gemeente Kapelle. Dit was nergens op gebaseerd, maar het zou beter zijn als Fernand af zou 

treden als voorzitter en Johan Eckhardt en Jan van de Water in het bestuur zouden komen. Als 

reactie kwamen er tegenkandidaten. De heren Oerlemans, Wisse en Verbeeck. Dhr Buzzi was 

kandidaat, maar trok zich staande de vergadering terug. Er waren 5 kandidaten voor 4 

functies. Een verkiezing zou volgen. Een geheime stemming. Ieder lid moest 4 namen op een 

briefje schrijven. Voor de zekerheid vroeg ik, moeten dit vier namen zijn, de voorzitter 

antwoordde maximaal 4 namen. Dit is de enige fout die hij gemaakt heeft. Een groep mensen 

schreef dus twee namen op en de andere 30 aanwezigen schreven er 4 op. Door deze 

manipulatie is het bestuur uitgebreid met de heren Eckhardt, Oerlemans, Wisse en Van de 

Water. Hoewel Jan van de Water op die vergadering afwezig was is hij toch gekozen als 

voorzitter omdat Fernand graag het clubschip en de restauratieve voorzieningen wilde blijven 

doen, geen zin had in gezeur trad en hij af als voorzitter. 

 

Hoe nu verder? In het bestuur werden vele scenario‘s uitgewerkt. Bijv; hulp vragen aan een 

naburige vereniging, m.n. Wolphaartsdijk Jan van de Water heeft geprobeerd en naar zijn 

zeggen waren er geen zaken te doen met die vereniging. De gemeente begon aan te dringen. 

In november zijn de Voorzitter en ondergetekende op het gemeentehuis geweest voor een 

onderhoud met de wethouder en gemeentesecretaris. Jan van de Water deed, of het al geregeld 

was, invullen van de poppetjes en naar de bank en over twee jaar een haven. Ik schrok me een 

ongeluk en bedacht een list. Ik deed het volgende voorstel aan de wethouder: begin februari 

1993 zijn we hier met vijf capabele mensen of we doen het niet. Alle aanwezigen gingen 

akkoord. 

 

Op 2 februari waren we op het gemeentehuis met een delegatie van twee man. De conclusie 

was duidelijk zonder woorden. De gemeentesecretaris probeerde nog een tussenvoorstel, Een 

stichting met daarin de vereniging die over de ligplaatsen zou gaan, het bedrijfsleven van 

Wemeldinge voor de commerciële invulling en de gemeente voor het personeel. Ik vond dit 

niets en gelukkig ook wethouder De Maat vond dit niet goed. Hij was immers blij met de 

verkregen duidelijkheid. 

De gemeente liet direct daarop de pers weten dat de watersportvereniging d’Oosterschelde de 

haven niet zou exploiteren. Dit bericht is uiteraard door de leden van de vereniging gelezen. 

Op de vergadering van 22 mei 1993 zijn er een hoop leden kwaad dat dit besluit genomen is 

zonder dat de leden het wisten. Uiteraard is dit door een ieder betreurd, zo gaat dit nu 

eenmaal, maar de discussie werd afgeleid naar een ander onderwerp: de plannen van de heer 

Mieras. 

We hadden gelukkig al aan de gemeente meegedeeld dat we het liefst dhr Mieras als 

exploitant van de haven zagen. Dit werd op de vergadering breed ondersteund. Ko Mieras had 

een platbodem en voldoende geld om een haven te bouwen, zodat zijn zoon daar wat 

scheepsmakelaaractiviteiten kon doen en wij als vereniging zouden dan tegen een 

schappelijke prijs een stuk haven huren. Iedereen blij! Wethouder De Maat wilde een spic en 

span haven. Niet een haven waar wat steigers van verschillende soort bij elkaar liggen.  

 

De ledenvergadering heeft op de vergadering van 22 mei 1993 het bestuur verzocht om de 

gemeente te vragen, zitting te mogen nemen in de stuurgroep die de haven zou ontwikkelen. 

Dit schriftelijk verzoek is uiteraard afgewezen. We hadden om ons moverende redenen de 

belangstelling voor de exploitatie van de haven opgegeven. Huilen was voor ons te laat. Na 

enige tijd kregen we te horen van de gemeente dat de nieuwe exploitant van de haven dhr. 



Van de Rest zou worden. Een schot in de roos, precies de man die gezocht was. Een man die 

de vereniging alle ruimte zou geven. 

 

Wij dus op bezoek bij de firma Van de Rest Nautic. Dit viel mee. Prachtige plannen, mooier 

dan wij ze hadden kunnen verzinnen, ons clubschip kon blijven liggen tegen de huurprijs die 

Rijkswaterstaat rekende, dat is fl. 1000 per jaar. Alle medewerking om samen plannen te 

maken. Ik moet zeggen het is zo gegaan als het tijdens die eerste avond voorgespiegeld is. De 

haven is toen vlot gebouwd. Baggeren heeft wat meer moeite gekost, er werden eerst palen 

geslagen omdat de steigers het water in moesten. Tussen van die grote palen ging een 

baggerschip een beetje baggeren, een nieuw conflict werd toen geboren. Wij als vereniging 

keken ernaar bespraken het en waren blij dat deze sores voor een ander zijn. 

Nu zijn we waar de meeste van de huidige leden wel weten hoe het verder gegaan is. 

De verkoop van het clubschip heb ik eerder beschreven.  

 

Johan Eckhardt - Voorzitter WSVO  
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