Nieuwsbrief mei 2019
Oud-lid Martien J.G. Zwaneveld overleden
Martien, één van de bekende broers Zwaneveld van de tjalk Swanneblom, is op
2 mei 2019 onverwachts overleden. Hij is ruim 75 jaar geworden.
Vaak was hij, samen met Jan en Louis, aanwezig bij evenementen van de
VSRP. Als hij tenminste niet op reis was. Ook daarover kon hij smakelijk
vertellen.

Op de kaart stond een mooie uitspraak: ‘Je moet zeilen op de wind van
vandaag’. Dat is zeker op Martien van toepassing.
Vanaf deze plek wenst het bestuur zijn familie veel sterkte toe.

Werkgroep fusie SKVR/VSRP
Op de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben een aantal leden gereageerd.
Ook de SKVR heeft een aantal leden voorgedragen. De werkgroep, die de fusie
SKVR/VSRP gaat voorbereiden, bestaat nu uit de volgende mensen:
Vanuit SKVR
Marian Christiaanse
Jan de Jong
Willem Kooijman
Jan Hendrik Ockels
Harry van Os

Vanuit VSRP
Jan Eijrond
Fer Martens
Niek Sonneveld
Frans Stam/Marjan Hogenbirk
Siemon Venema

Dinsdag 4 juni zal de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroep in Deil
zijn. Een van de eerste taken is het opstellen van een haalbaar tijdspad.
Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte.

Zwartsluis onder zeil (29 mei t/m 2 juni 2019)
Het programma is door Hans Joosten per e-mail aan de deelnemers
toegestuurd. Mocht het nog niet ontvangen zijn, laat dat dan even aan ons
weten.

Voor geïnteresseerde deelnemers: de actie met trapfenders en zwemvesten
van de watersportwinkel staat op onze website.
Vanuit het VSRP-bestuur zal Gerda Meijer (a/b Staverse jol Cambria) tijdens
‘Zwartsluis onder zeil’ het aanspreekpunt zijn.

Zomerreünie Hellevoetsluis (15 augustus t/m 18
augustus 2019)
Het aantal inschrijvingen loopt snel op. Tot nu toe hebben nog niet alle
voorinschrijvers zich ook daadwerkelijk via de website ingeschreven. Let op:
vanaf 1 juni wordt de inschrijving ook open gesteld voor SKVR leden.
Dus wil je verzekerd zijn van een plekje schrijf je dan snel in want vol=vol!

Aanbrengtochten
Op dit moment zijn er 3 aanbrengtochten die gepland gaan worden:

•
•
•

Vanuit Friesland via het IJsselmeer, de IJssel, Nijmegen, Willemstad
Vanuit het noorden via de staande mastroute (’s nachts door Amsterdam
of door Haarlem)
Vanuit het noorden (evt. vanuit Echtenerbrug, Steenwijk/Weerribben,
Randmeren, Muiden) via de Vecht met gestreken mast door Utrecht en
verder

Volgens het ‘zwaan-kleef-aan-principe’ kan men hierbij aansluiten. Zodra er
meer bekend is over de routes, het verzamelpunt en de vlootvoogd (= degene
die coördinator en aanspreekpunt is) zal dat in een nieuwsbrief worden vermeld.

Belangrijke data:
Zomerreünie VSRP 2019
15-18 augustus 2019 te Hellevoetsluis (inschrijving via onze website)
Najaarsvergadering VSRP 2019
zaterdag 16 november 2019 te Zwolle
Voorjaarsvergadering VSRP 2020
zaterdag 14 maart 2020 te Schoorl
Zomerreünie VSRP 2020
30 juli – 2 augustus 2020 (regio Noord)
Sail Amsterdam 2020
12-16 augustus 2020 te Amsterdam
Overige evenementen (VSRP – in samenwerking – extern)
Zwartsluis onder Zeil 29 mei – 2 juni 2019 (inschrijving via onze website)
organisatie: Stichting Zwartsluis onder Zeil
info: www.zwartsluisonderzeil.com
SKVR – Midden komt naar je toe (Kagerplassen) 30 mei t/m 2 juni 2019
organisatie: SKVR
info: Piet Jan Tuinema, mail naar: tuine120@kpnmail.nl of bel: 0314-557662
SKVR – Noord Startweekend (Lemmer-Gaastmeer) 8-10 juni 2019
organisatie: SKVR

info: mail naar: skvr-noord@spaarpotje.info of bel: 06-13428039
Jan Haringrace 5-7 juli 2019
organisatie: Stichting Monnickendammer Hardzeildagen
info: www.janharingrace.nl
Havendagen Zeewolde 12-14 juli 2019
organisatie: Puur Zeewolde
info: www.puurzeewolde.nl/listings/havendagen-zeewolde/
Naardense Vaardagen 14-16 september 2019 (schuttingen ook mogelijk op 9 of
11 september)
organisatie: Vereniging vestingstad Naarden
info: www.verenigingvestingstad.nl/naardense-vaardagen/
Eerste Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend 14-15 september 2019 (voorheen
Suydersail - Lelystad)
organisatie: Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)
info: www.mobielerfgoedweekend.nl,
Water-rAnt (Antwerpen) 27-29 september 2019
organisatie: Water-rAnt
info: www.water-rant.be
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