
 

Kort verslag van de Zeelandweek 2016, 30 juli-6 augustus. 

Waarom een kort verslag? Wij, de organisatoren, hebben de deelnemers gevraagd 

over elke dag een verslagje te schrijven. Die zitten in de pen om het zomaar eens te 

zeggen. Vandaar alvast dit korte verslag. 

Na de gebruikelijke opening van de week zeilden we op zondag 31/7 met 12 Kolibri’s  

van Bruinisse naar Colijnsplaat met een straffe bries. Twee boten hadden een pech. 

Bij de één zat een lijn in de schroef en een ander had motorproblemen. Beide boten 

werden veilig binnen gesleept en al snel daarna waren de euvels verholpen.  

 

” Samurai”  en de vier deelnemende 6.60  in Colijnsplaat. 

Op maandag 1/8 zeilden we van Colijnsplaat naar Yerseke weer een mooie tocht met 

een windje 3-4 en het was mooi bezeild. 

.  

De Zeelandweek is geen wedstrijd, maar toch leuk als je iemand inhaalt. Hier gaat 

Freek Hessels met zijn ”Sopranino” Joop Bijl  met ”Margootje M” voorbij. 



Bij de aankomst hadden we niet kunnen bedenken dat we daar 3 dagen zouden 

liggen. Tijdens het avond palaver in het gezellige clubhuis moesten we als 

organisatoren meedelen dat we de volgende dag niet zouden uitvaren vanwege de 

voorspelde wind  van 6 à 7 Bft.  en veel regen. Deze mededeling deden we in het 

gezellige en gastvrije clubhuis van Yerseke. En na het beantwoorden van diverse 

vragen over het hoe en waarom kon iedereen daarmee leven.. 

Ach, een dag verwaaid liggen hoort er bij. Maar op dinsdagavond 2/8  bij het tweede 

palaver in Yerseke, ook weer in het clubhuis moeseten we meedelen dat ons plan 

om onder de hoge wal naar Goes te gaan niet mogelijk was omdat de havenmeester 

van Goes ons had meegedeeld dat Goes hartstikke vol lag omdat niemand daar uit 

zou varen vanwege het wederom voorspelde slechte weer. 

 

De vloot in Yerseke, regen, regen, regen. 

Op dag twee in Yerseke bezocht zo ongeveer iedereen het plaatselijke museum en 

liep tussen de buien een rondje door het dorp. En weer in de avond de mededeling 

we kunnen niet naar Goes nog steeds vol.  

Maar we gingen op dag drie wel naar Goes. Niet zeilend,  maar met de bus.   

 

 



 

Ook de jongste deelnemers hadden lol in de bus .. 

 

Het geplande eten in Goes kon niet doorgaan omdat de laatste bus om 18.32 zou 

gaan.  In Yerseke vond Zeelandweek penningmester Gerard van Ruijven een 

Chinees waar we voor een laag prijsje konden eten.  

s ’Avonds kwam dan het verlossende woord: morgen donderdag 4/8 gaan we naar 

Sint Annaland.  Er was nog wel een waarschuwing van 6 Bft. van kracht maar bij het 

vertrek was de actuele wind volgens Centrale post Wemeldinge 4 Bft. Advies alleen 

op de fok. Alle rakken waren ruim bezeild. 

.  

Vertrokken om 09.30  aankomst Sint Annaland 12.30 



 

Het is altijd een feestelijk gezicht als zo’n vloot van Kolibri’s samen opvaart.  

Op vrijdag was het nog maar een klein stukje naar Bruinisse. Daar werd de 

traditionele mosselmaaltijd gehouden waarbij ook weer diverse mee-eters 

aanschoven. 

 

Gerard en ik werden door de deelnemers bedankt. In de schemering streken we de 

grote VKZ vlag en droegen die over aan Heiko die de kustweek zou gaan leiden.  

Al met al een bijzondere maar leuke week. 

André Bal  


