
Terugblik 2007 - vooruitblik 2008 

Beste leden van WSVO, 

 

Het is een traditie geworden om aan het einde van het jaar terug te blikken. Dat doe ik dit jaar 

met extra veel genoegen. De vele activiteiten, de in ere herstelde clubtocht en de aanwas van 

nieuwe leden zorgden niet enkel voor een gezellig, maar ook in financieel opzicht een goed 

jaar.  

Op 19 januari 2007 was het druk op onze nieuwjaarsbijeenkomst bij Bom Dia. Ons clublid 

Pim Kuiper verzorgde een boeiende presentatie over de bouw en afbouw van superjachten van 

Damen Shipyards.  

De kouweneuzenraces die door ons bestuurslid Steven Jacobs worden georganiseerd mogen 

zich verheugen op een stabiel aantal Micro Magic deelnemers. Ik moet er wel bij vermelden 

dat ’de Hollanders’ echt in de minderheid geraken, dus heeft U één keer per maand op 

zaterdag nog zin in een zeilwedstrijdje, kom dan eens kijken. In 2008 wordt op 20 januari, 16 

februari en 22 maart nog een kouweneuzen race georganiseerd.  

Het jaar 2007 ging niet enkel in de boeken als één van de warmste jaren, maar er was ook 

vaak genoeg wind. Dat bleek wel bij de kanaalcup. Helaas schreven er weinig schepen in, 

maar de anekdotes zijn er niet minder om.  

Tijdens Pinksteren werd er een clubtocht georganiseerd. Al een tijdje was zo’n tocht niet meer 

georganiseerd, maar Stephane van de Berg en Ivo van Mierlo namen als vrijwilliger de 

organisatie op zich. Het bleek een mooie en gezellige tocht waaraan zowel motorboten als 

zeilboten hebben deelgenomen. Van Wemeldinge via Hansweert over de Westerschelde naar 

Breskens, vervolgens de volgende dag binnendoor naar Veere, en toen Zondagmiddag weer 

terug. Daar werd de clubtocht gezellig afgesloten in de Optimist. Een aanrader voor volgend 

jaar!  

Onze traditionele midzomernachttocht, met barbecue en avondtocht viel dit jaar samen met de 

activiteiten van Ter Land, Ter Zee en In De Lucht. In overleg met jachthaven Wemeldinge is 

besloten om onze activiteit te laten vervallen. Achteraf gezien hadden we gemakkelijk onze 

barbecue kunnen organiseren, want het evenement bleek al snel te zijn afgelopen. Het goede 

nieuws is dat we in 2008 dit evenement weer hebben gepland.  

De Schelderegatta en Deltaweek bezochten ook dit jaar de haven van Wemeldinge. Het 

clubkampioenschap werd gevaren op 15 september met prachtig weer. De Wide Awake van 

Kees Versluys (red. winnaar) bleef in contact met onze wedstrijdleider Marc Claessens, 

waardoor de baan dynamisch werd bepaald en er vele rondjes rond de boeien werden 

afgelegd. Dank aan onze sponsors (Jachthaven Wemeldinge, Hansa Watersport en Eetcafé de 

Optimist voor de prachtige prijzen.  

De laatste wedstrijd van het jaar was de Long Distance Race. Een mooi deelnemersveld, 

prachtig weer en een heerlijke mosselmaaltijd zorgen er wederom voor dat dit evenement 

hoog scoort. Mooi dat Hans van Zanden, oud bestuurslid, met de Lanai gewonnen heeft. 

Zeker omdat hij voor zijn werk verhuist naar het hoge noorden en daarmee zijn WSVO 

lidmaatschap gedenkwaardig afsluit!  



En nu denkt u wat missen we? Natuurlijk de 8 Twilight Races. Inmiddels blijken deze 

woensdagavondwedstrijden een gigantisch succes. Gemiddeld verschijnen er twintig schepen 

aan de start. Jaarlijks worden de SW-ratings door onze wedstrijdleider vastgesteld en in een 

eigen programma verwerkt. Daardoor verloopt de inschrijving soepel en kunnen we na afloop 

de uitslagen snel berekenen. De sportieve en gezellige sfeer tekenen deze wedstrijden. De 

after sail in de Optimist met erwtensoep draagt daar zeker aan bij. (Martin en Anne: dank voor 

de vele liters erwtensoep!) Volgend jaar gaan we voor niet-leden inschrijfgeld rekenen, om 

zodoende de clubkas op niveau te houden.  

Was dat alles?  

Nee hoor, want we zijn ook actief voor onze jeugd. Zo is het jeugdzeilen ook dit jaar weer 

door Yves Blondeel en Ivo van Mierlo georganiseerd (met dank daarvoor). Afgelopen jaar 

hebben we de zeilgarderobe van de optimisten aangevuld.  

Zoals onze secretaris schreef in de aankondiging: zaterdag 1 september op de laatste dag van 

de Tour de France, en ter afsluiting van de Belgische vakantieperiode organiseert eetcafé de 

Optimist de Tour d’Optimist. De Optimist zorgde voor het vermaak van de jeugd en de 

mosselmaaltijd. Onze vereniging zorgde voor de puzzeltocht die zowel door motor- en 

zeilschepen werd gevaren. Joan en Jacco van de Plasse wil ik hartelijk bedanken voor al hun 

werk in het opzetten van de puzzeltocht. Het was voortreffelijk. Leuk dat iedereen iets 

meebracht van zijn tocht, een aandenken maar ook de verhalen. Zo bleken de vissers bij 

Gorishoek niet echt te spreken over onze Sherlock Holmes activiteiten, maar goed één keer 

per jaar moet dat kunnen. Trouwens nooit geweten hoe een zeedonderpad eruit zag, nu 

gelukkig wel.  

Soms moet je als bestuur ook je beperkingen kennen, zo was er op 2 juni een zeiltocht met 

een thema gepland. We kregen de organisatie niet voor elkaar. Gelukkig blijken er een aantal 

leden interesse te hebben voor een bestuursfunctie. Ook voor de start en finish van de 

wedstrijden zijn we op zoek naar vrijwilligers, die dan onderling een pool kunnen vormen. Op 

die manier komt het niet steeds op dezelfde personen neer. Dank aan Tonny Jeremiasse die 

afgelopen jaar bij alle wedstrijden heeft gestart.  

Gelukkig vergadert het bestuur van uw vereniging een aantal keren per jaar in gemoedelijke 

sfeer. Er gaat veel tijd in alle organisatie zitten. Ik wil daarom alle bestuursleden en 

vrijwilligers hartelijk bedanken voor al hun werk en inzet. Een speciaal woord van dank aan 

Kees Groeneveld, onze secretaris, voor alle notulen, facturen en de mailberichten. Dank ook 

aan bestuurslid Marc Claessens die de wedstrijden organiseert en Steven Jacobs onze 

penningmeester.  

Dit jaar zijn we gestart met het WSVO journaal waarbij onze sponsors bij elke uitgave 

worden vermeld. Het clubblad is daarmee vervallen. Onze website www.wsvo.nl is verder 

ontwikkeld, en hiervoor wil ik onze webmaster Geert van Camp heel hartelijk danken.  

Ik wil u graag uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari a.s. Deze keer in 

restaurant De Oude Sluis in Wemeldinge, met een lezing door onze clubkampioen over de 

beloodsing en recreatievaart op de Westerschelde.  

Alles goeds in het nieuwe jaar voor u allen, namens Watersportvereniging d’Oosterschelde.  



Marco van Dijke 

Voorzitter WSVO 
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