Verslag Zeelandweek 2016
De 36e Zeelandweek ging op 30 juli van start in de voor velen vertrouwde haven van
Bruinisse. Dit jaar was de leiding in handen van André Bal en Gerard van Ruijven.
Aan het begin van de zaterdagavond werd de week geopend in het clubhuis, de
kennismaking verliep vlot omdat veel deelnemers elkaar al kenden. Het
‘Zeelandweek-boekje’ werd uitgereikt en elke deelnemer kreeg een tas met
snuisterijen en hebbedingetjes.
Gerard bood het eerste drankje aan en al gauw zat iedereen met elkaar te praten.
O ja, afgesproken werd dat diverse deelnemers van elke dag een bijdrage aan het
verslag zouden leveren.
Annelies Vlas doet verslag van de eerste dag.

Zondag 31 juli van Bruinisse naar Colijnsplaat
Vandaag is het de eerste zeildag van de 36e Zeelandweek binnen de 46 jarige
Kolibrivereniging! Met 12 kolibri´s gaan we op pad. Het palaver is vervroegd vanwege
de verwachting dat de schutting van Bru wel eens lang zou kunnen gaan duren. In de
groep worden getallen van 1 tot 2.5 uur genoemd. We gooien om 11.30 los en zijn
binnen het uur al door de sluis.
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Hoog water Krammer is om 14.15; dus we hebben eerst even de stroom tegen. Met
een lekker windje,15 knopen west is het goed zeilen, al zijn er vervelende vlagen.
Het is een heerlijke zeildag met regelmatig zon en prachtige wolkenluchten: genieten
dus. Deze dag is maar weer mooi binnen.

Deze schrijfster heeft 2 bruinvissen gespot, één in het Keeten en één in de Schaar
van Colijnsplaat, vlak bij onze bestemming. Daar treffen we ook Jaap aan met pech:
de rolfoklijn is in de schroef terecht gekomen. De ” Ommekeer” wordt de haven in
gesleept door de ” Blenchi”. Jaap duikt meermalen het water in en het is uiteindelijk
Dennis die de lijn doorgesneden heeft en de restanten uit de schroef heeft
gepeuterd. Chapeaux! Op deze eerste zeildag wordt nog een tweede schip gesleept:
de ”Sporanino” van Freek heeft motorpech.
We worden in Colijnsplaat welkom geheten door havenmeester Dick. Hij staat ons al
op te wachten. We liggen in het vertrouwde kommetje tegenover het havenkantoor,
een mooie beschutte plek. En…….alle wolken verdrijven en de lucht wordt egaal
blauw. Prima weer om lekker buiten te eten voor het ultieme vakantiegevoel.

En gelijk kuipplakken, proost.
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De vier deelnemende 6.60 keurig op een rij onder de blauwe lucht.

Maandag 1 augustus van Colijnsplaat naar Yerseke
Piet Smit solo varend op de 660 ”Samurai” doet verslag van deze dag.
Gisteren een aan-de-wind rak, vandaag wordt het misschien wel de mooiste dag van
de week met ruime (niet te veel) wind en een lekker zonnetje. De bezetting over de
12 boten is deze week: 5 boten worden solo gevaren, 5 maal een duo aan boord en
2 boten met een trio als bemanning. De organisatoren hadden ons aan het begin van
de week een keuze voorgelegd om 1) een extra dag in Burghsluis te blijven of 2) de
Roompot een dag aan te lopen. De deelnemers zijn verdeeld, beide kampen zijn via
lobby's bezig stemmen te werven zoals ik 's morgens vroeg in de doucheruimte al
bemerk; welk kamp gaat winnen is nog onduidelijk. Een dag later zal blijken dat de
natuur de beslissende hand heeft.
Op een ondiepte voor de haven van Yerseke was een anker/zwemstop ingelast. Een
voor een gaan de boten voor anker en Joke van de Burg stapt als eerste het
zwemtrapje af. Mijn boot ligt schuin achter die van Joke en zodra ze de boot verlaat,
zie ik haar van de boot wegdrijven, voorbij de lijn met stootwil. Voor ze goed en wel in
het water ligt is ze al 15 meter achter de boot en wanneer ze terug begint te
zwemmen zie ik dat ze tegen de horizon als achtergrond NIET vooruit komt. Ik
schreeuw naar Piet dat Joke afdrijft en hij gooit de reddingsboei die naar Joke toe
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drijft. Ze pakt hem vast en met alleen haar beenslag zie ik haar verder wegdrijven.
Nogmaals roep ik naar Piet en ditmaal laat hij de rescue sling (verplicht aangeschaft
t.b.v. Small Ship Race) te water en wanneer Joke die vastpakt “hengelt” Piet zijn
vrouw terug aan boord.
Zo zie je hoe makkelijk een onschuldige zwempartij zou kunnen eindigen in een
drama.
's Avonds bij het palaver in de kantine van de WVY(erseke) worden we alle 21 bij de
deur persoonlijk welkom geheten door Thea, de dame achter de bar, die zich
voorstelt en ons allemaal een hand geeft. Deze service ben ik nog niet eerder
tegengekomen. Wat een gastvrij Zeeland!

”Samurai” met zijn bijzondere fok-spinaker

De mooie luchten
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Dinsdag 2 augustus in Yerseke door Thijs Hoogland
De ”Polle” deed dit jaar voor het eerst mee met de Zeelandweek, voor deze week
had ik mijn kleinkinderen Luca en Daniël Osten meegevraagd. Luca is 14 en Daniël
is 12. Zij hadden allebei wel eens een paar dagen met mij op de ”Polle” door
gebracht maar eigenlijk nog nooit met zijn drieën in deze samenstelling. Luca sliep
als een prinses in de punt en Daniël en ik sliepen in een hondenkooi.
Maandagmiddag hebben we bij de viswinkel direct naast de haven grote jumbo
mosselen gehaald. Bij de plaatselijke AH kwamen de mosselgroenten en het
stokbrood vandaan. Dat wij die avond geweldig lekker gegeten hebben dat kunt u
begrijpen, echte verse mosselen uit Yerseke. De avond was koud en winderig en na
het palaver, werd met kaarten (hartenjagen) doorgebracht. De volgende ochtend
waaide het harder en regende het, naar mijn idee geen weer om met kleinkinderen
op pad te gaan. Gelukkig had de leiding van deze Zeelandweek, André en Gerard, in
hun wijsheid besloten om deze dag i.v.m. de stormwaarschuwingen niet uit te varen.
Eerst werden alle boten met de kop in de wind en regen gelegd. Deze dag werd met
luieren, inkopen doen, kaarten en dobbelen doorgebracht met als hoogtepunt een
bezoek aan het Oosterschelde museum. Wij weten nu precies hoe de Zeeuwen
vroeger met gebruik van dakpannen de oesters teelden. Ook hebben we veel
gehoord over het verdronken land op Zuid Beveland met de toenmalige stad
Reimerswaal die na Middelburg en Zierikzee de 3e stad van Zeeland was. Nu is daar
niets meer van over.
Hopelijk wordt het morgen beter en gaan we weer zeilen want daarvoor zijn we naar
Zeeland gekomen.
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Woensdag 3 augustus van Yerseke naar Goes
Door Wil, Ad en Dennis, zij maakten het verslag van deze bijzondere dag..
Vandaag niet gezeild, wegens harde wind en regen. We wilden een stukje langs de
hoge kant naar Goes zeilen, maar ook daar bleven de bootjes liggen en was er geen
plaats. Dan maar met de bus naar Goes. Alwaar we met zijn allen naar de Chinees
zouden gaan. Om 5 uur verzamelen bij de HEMA. Ondertussen was de laatste
bustijd terug naar Yerseke bekend en dat was om 18.32. Te vroeg om lekker rustig
te eten. 24 mensen in een belbus was geen optie.
Veel plezier in de bus.

Ook de jongste deelnemers vermaakten zich
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Dus terug naar Yerseke. Teruglopend van de bushalte naar de haven zag Gerard
een Chinees Restaurant.

Bij dat afhaalrestaurant hebben we lekker en goedkoop gegeten, mede door de
snelle improvisatie van de eigenaar. Wij blij, Chinees blij. Ondanks dat we niet
gezeild hebben, was het een leuke en onverwacht bijna hele droge dag.
Willy, Ad en Dennis. Onboard ” Bodyguard”, Kolibri 1100 in staal
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Donderdag 4 augustus 2016
Jaap van Omme van de ”Ommekeer” doet verslag van deze dag.

Eindelijk weg uit Yerseke. Drie dagen daar was wel genoeg. Met ruime wind en
grotendeels droog zijn we naar Sint Annaland gevaren. Het was niet alleen de kunst
om er als eerste te zijn, maar ook de kunst om er juist niet te snel te zijn. We
arriveerden als bijna complete groep en André dirigeerde ons naar de juiste
ligplaatsen. ” Stapelplaatsen”. Onderweg zijn er door enkelen van ons zeehonden
gespot.
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Luca, één van de jongste deelneemsters, die erg gespitst was op de zeehonden, was
zeeziek geworden en heeft haar ontbijt aan de vissen gegeven……..alles bij elkaar
was het een hele mooie tocht. De wind viel toch wel mee. Boodschappen gedaan en
saladeplannen voor morgen zijn gemaakt. Bij het avondpalaver bleek dat Joop even
de grond gekust had toen hij een bocht wilde afsnijden om een binnenvaart schip ter
vermijden. Dat leverde een reeks van leerpuntjes op.

Vrijdag 5 augustus van Sint Annaland naar Bruinisse
Solo 560 zeiler Freek Hessels schreef het verslag van deze laatste dag.
Liggend in 560 ” Sopranino” met achter mij de grote 1100 ”Bodyguard” van Dennis,
voor de” Blenchi” van Heiko en Annelies, en langszij bij de polibri ”Margootje M” van
Joop Bijl word ik wakker. Het is in de jachthaven Sint Annaland aan de Krabbekreek.
De laatste dag van de Zeelandweek begint. Omdat André Bal op deze dag bij Gerard
van boord van de ”Volara” gaat omdat Gerard de kustweek wil gaan zeilen, is deze
dag er eentje die we zelf mogen invullen. Als we maar weer zo rond de klok van 4 in
de haven van Bruinisse zijn. Ik ben vroeg op en zie nog net André Bal en Gerard van
Ruijven weg varen en zwaai ze uit.
Het is mooi weer en er staat een mooi windje 3, kortom een mooie zeildag. De
andere kolibristen, en ook buurman Joop Bijl zijn wat later op dan ik. Op zich niet zo
erg want ik heb gisteren een stukje gepeddeld en moet de challender k 1 kajak ook
nog opruimen anders kan ik niet lekker zeilen.
Joop heeft een kleine plotter bij Dennis na laten kijken, echter die kan alleen nog op
batterijen werken vanwege een kortsluiting probleempje en niet met in de interne
accu. Hij besluit de plotter maar op batterijen te proberen. Ik besluit de 7 m2 fok en
het ongereefde grootzeil klaar te leggen omdat het een mooi windje daarvoor is.
Joop en ik zijn beiden zeilklaar maar Dennis denkt er anders over en is nog lekker
aan het kuiphangen. We hebben wel een manier om hem duidelijk te maken dat we
er graag uit willen, we starten gewoon beiden onze motor. Dan blijkt dat we er wel
tussen de motorboot en de grote ” Bodyguard” door kunnen en besluiten dat dan
maar te doen.
Een heerlijk stukje zeilen naar Bruinisse volgt. Maar ik ben er al zo snel dat ik besluit
om te draaien en terug te zeilen naar de Krabbekreek om daar te gaan zwemmen. Zo
kom ik Joop met zijn polibri 560 ” Margootje M ”ook weer tegen hij is nog op weg
naar Bruinisse. Na een uurtje in de Krabbekreek voor anker gelegen te hebben en
lekker in het zoute water te hebben gezwommen besluit ik naar Bruinisse te gaan .
De sluis gaat redelijk vlot en als ik weer lig, ga ik met de leenfiets 25 liter benzine
tanken. Mijn voorraad voor de terugreis naar Harderwijk. Terug gekomen in de
haven, kom ik Ab Bult tegen. Praat wat met hem over de goeie tijd dat hij in zijn
wedstrijd 560 ”Fabel” nog zeilde. Ook Anita Oskam en Sjef de Haas met zijn vrouw
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en Hans Korving en zijn vrouw Manja komen op de traditionele mosselmaaltijd aan
het eind van de Zeelandweek af. Er wordt over van alles gepraat en het wordt een
gezellige mosselmaaltijd met heerlijke salades, mosselen, Zeeuws brood en ijs en
fruit toe.
André Bal en Gerard van Ruijven krijgen een leuk present: een Zeeuws pakket met
Zeeuws bier, Zeeuwse koekjes etc. voor het organiseren van deze memorabele
Zeelandweek. André heeft in de loop van de week aangekondigd dat het voor hem
de laatste week is die hij organiseert. Na vijf jaar op een rij mag iemand anders met
wellicht andere ideeën het organisatie stokje van hem over nemen.
Voor mij begint morgen de terugreis van Bruinisse naar Harderwijk.

Slot door André Bal
De Zeelandweek werd op vrijdagmiddag ook bezocht door de oprichters van deze
week. Hans en Manja Korving kwamen een paar uur langs om oude bekenden te
zien en om weer even dat oer-Zeelandweek-gevoel te proeven. Een leuke
ontmoeting was het gevolg. Ook Ab Bult met zijn vrouw Corrie kwamen langs. Ab die
15 jaar de lay out van het blad van de vereniging verzorgde, wilde ook de sfeer weer
proeven. Ab schrijft ook nog steeds en nu voor de website. Lees zijn column over de
Enkhuizer almanak. Erg leuk.

Hans en Manja in gesprek met Piet van der Burg.
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Daar in Bru was het ook een komen en gaan van Kolibri-zeilers. Lenie van Mourik
van de ”Ostara” werd opgehaald door haar zoon en Peter Kok arriveerde om met
Fred van Mourik mee te gaan doen aan de kustweek.
Bij Paul Stroosnijder stapte s ’morgens vroeg al zoon Matthijs op voor een dagje
meezeilen op de Grevelingen en om mosselen mee te eten.
Ook was Sjef de Haas er, de VKZ voorzitter weer met zijn vrouw René en ook was
Anita er weer die al vele jaren mee komt eten.

Gerard en André zeilden naar Scharendijke. Daar kon André zijn meeste zooi weer
naar zijn ”Tante Bep” brengen en om Jacintha de opstapper van Gerard voor de
kustweek op te halen.
Zo waren weer een behoorlijk aantal extra mee-eters bij de mosselmaaltijd.
De dames van de saladeboot hadden in Sint Annaland al boodschappen gedaan en
in een paar uur stonden er dan ook heerlijke salades op tafel. Ab Bult legde die vast
in een stel mooie foto’s. Ad de Roo kookte weer de mosselen. Die smaakten heerlijk.
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Dan is daar het moment van de sluiting van de week. Ik zie er een beetje tegenop
want nog nooit bleven we drie dagen in de zelfde haven liggen tijdens een week.
Het kostte mij moeite om bij de palavers te zeggen; beste mensen, we kunnen
vandaag niet weg. Het waait echt te hard, het regent en in Goes kunnen we niet
terecht. Gerard heeft het met stroop geprobeerd. Dat kan hij goed een beetje slijmen
en doorvragen. Het lukte niet om varend naar Goes te gaan.
Vandaar dat ik zeg; “heel hartelijk voor jullie medewerking en begrip” . Ik bedank
Gerard uit de grond van mijn hart voor zijn gastvrijheid aan boord van de “ Volara” en
voor het regelen van het geld, het regelen van de Chinees in Yerseke en het kritisch
zijn op wat ik zou gaan zeggen bij de palavers. En zoals afgesproken, viel hij mij in
de rede als dat nodig was, vulde aan waar nodig en was een zorgzame schipper.
Ik sloot af met een gedicht van Eva van der Brink. N.B. geen familie van de van der
Brink(en ) van de werf.
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De Z van de zee
Zeilen
zomer en zon
zwemmen
zwaluw
zeekraal en zuipen

Zijpe
zwarte werken
zout
zenuwen
een Zeeland zwerftocht

In de schemering strijken we de grote VKZ vlag en de Admiraals vlag die een week
in het want heeft gewapperd en dragen die over aan Annelies en Heiko die de
kustweek gaan leiden.
Moe en nu zonder spanning in mijn lijf klets ik nog wat in het clubhuis, neem alvast
afscheid van degenen die morgen vroeg vertrekken, drink nog een wijntje mee en ga
moe maar voldaan naar bed.
Morgen naar huis.

André Bal 10-08-2016
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