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Terugblik op Zwartsluis onder Zeil (29 mei t/m 2 juni 2019)
Recht uit het hart
Wij waren ook dit jaar weer te gast bij Zwartsluis onder Zeil, steeds weer een
feest.
Als ik aan Zwartsluis denk, dan denk ik aan vriendelijkheid, gemoedelijkheid en
gastvrijheid. De vele vrijwilligers hebben het goed voor elkaar, zelfs het weer
weten ze zo te bespelen dat het altijd mooi weer is, wat een evenement
natuurlijk nodig heeft.
De Botterwerf is een gezellig honk om samen te komen en daar een feestje te
vieren. De vele vrijwilligers doen hun uiterste best om het iedereen naar de zin
te maken. Varen met de botter, dat is nog eens varen! Geen luxe aan boord,
nee gewoon zeilen met die dame. Wanneer zij gaan varen, mag menig kind
o.l.v. de schipper natuurlijk ook de helmstok ter hand nemen. En als je dan die
ernstige, trotse gezichtjes ziet, geeft je dat een heel goed
gevoel. Betrokkenheid en inlevingsvermogen van wat een kind graag wil staat
hoog in het vaandel.
De dames in het botterhuis staan ook steeds klaar en geven je een gevoel van
welkom. Schenken de drankjes, spoelen de glazen en zingen uit volle borst mee
als de muziekinstrumenten uit de koffer komen. Tot in de late uurtjes staan ze
paraat. En wat schetst mijn verbazing, ook zondagochtend bij de prachtige,
indrukwekkende afsluiting buiten op het plein, met de botter in het midden is er
een vrijwilliger (Jenny) die dan ook uit volle borst mee zingt in het koor.

Geweldig toch.
Dank aan allen die zich inzetten om dit twee jaarlijks evenement tot een succes
te maken. Dank uit de grond van mijn hart en mochten jullie ooit in de buurt van
Ravenstein komen, van harte welkom! Ravenstein, een klein stadje aan de
Maas, heeft geen mooie botter en Botterwerf maar wel andere mooie
bezienswaardigheden die wij jullie dan laten zien.
Wilma en Harrie van Dijk, Lemsteraak De Bever
Een terecht DANK JE WEL aan alle organisatoren en vrijwilligers van Zwartsluis
onder Zeil!
Want veel handen hebben enorm veel werk verricht om ons en andere
bezoekers fijne dagen te bezorgen.
Denk aan:
•
•

•

•

•
•
•

De welkomstborrel op woensdag 29 mei in de tent bij het Botterhuus, ons
thuishonk voor dit evenement;
De zeilwedstrijd op donderdag 30 mei. In teams van 4 verschillende
soorten schepen werd een baan enkele malen afgelegd. Daarna was het
de bedoeling dat elk team gezamenlijk binnen een lengte van 36 meter
over de finish moesten gaan! Een hele uitdaging voor het snelle houten
schip dat moest wachten op het ietwat logge stalen teamlid;
De ‘Optimist on Tour’ voor de jeugd, de radiografische bestuurbare
zeilbootjes voor de oudere jeugd, de oude auto’s, de ‘Nacht van
Zwartsluis’ en de braderie;
Het ‘gender-neutrale-programma’ per boot/fiets. Dus geen gepiep meer
over wie nu aan de beurt was …. de mannen of de vrouwen! Op vrijdag
31 mei was het om 8 uur (1 persoon per boot) verzamelen bij de oranje
fiets;
Het Admiraal zeilen op zaterdag 1 juni;
De afscheidsBBQ met de prijsuitreikingen;
De kerkdienst met de botter als kansel.

En toen was dit evenement weer voorbij! Hopelijk tot over 2 jaar!
Nagenieten? Kijk dan op www.VSRP.nl (foto’s), de Facebookpagina VSRP (klik
op foto's en dan op album) of dronebeelden van Benny Breman (foto’s en

video). Alle overige fotografen waarvan de VSRP foto’s mocht ontvangen: dank
je wel voor dit mooie beeldmateriaal!

Overleg commissies VSRP en SKVR 4 juni 2019 in Deil
Zoals afgesproken is een delegatie van leden/donateurs van de VSRP en de
SKVR op 4 juni bij elkaar gekomen. Om elkaar te leren kennen en om
werkgroepen samen te stellen. Heel positief was de grote hoeveelheid
overeenkomstige achtergronden en interesses van iedereen.
De volgende werkgroepen zijn gevormd:
•

•

•

Werkgroep evenementen/jaarprogramma (Marianne Christiaanse, Jan de
Jong, Harry van Os, Frans Stam) met als doel tot een gemeenschappelijk
jaarprogramma te komen. Denk aan landelijke en regionale activiteiten
(‘nat’ en ‘droog’), wedstrijden faciliteren, cursussen etc.
Werkgroep statuten/huishoudelijk reglement/registers (Willem Kooijman,
Fer Martens) met als doel de formele gang van zaken op het bestuurlijke
vlak tot een goed einde te brengen.
Werkgroep praktische zaken/organisatie (Marjan Hogenbirk, André
Hogervorst, Jan de Jong, Frank Teurlings) met als doel de praktische

zaken en

communicatie uitingen (verzekering, website,

•

Loefbijter, Spiegel der Zeilvaart, verenigingsnaam, logo etc.) in te
regelen.
Werkgroep Financiën en contributie (Willem Kooijman, Gerda Meijer) met
als doel de financiële zaken te stroomlijnen (zoals exploitatie rekening,
begroting, contributie, ledenaantallen).

Het zijn forse doelstellingen en de ambitie ligt natuurlijk hoog: iedereen moet
zich thuis kunnen voelen in de nieuwe vereniging.
Dat betekent voor de werkgroepleden: snel aan de bak zodat de eerste
resultaten bij de volgende gezamenlijke bijeenkomst gepresenteerd kunnen

worden. De volgende bijeenkomst is nl. al op 1 oktober 2019.

Zomerreünie Hellevoetsluis (15 augustus t/m 18 augustus 2019)
Frans Stam, met enkele andere bestuursleden, is druk met de voorbereidingen
bezig om een zo goed mogelijk programma rond te krijgen. Binnenkort zal er
weer een bezoek aan Hellevoetsluis worden gebracht om de laatste puntjes af
te stemmen.
En dan kunnen de stevens zich begin augustus richten op de haven van
Hellevoetsluis.
Let op voorinschrijvers: je moet je daadwerkelijk inschrijven via de website om
verzekerd te zijn van een plekje! Want vol=vol.

WhatsApp groep ‘VSRP Hellevoetsluis’.
Voor de zomerbijeenkomst wordt er een WhatsApp groep 'VSRP Hellevoetsluis'
aangemaakt. Zo kan het bestuur op een eenvoudige manier communiceren met
de deelnemers. Daarbij is het boordboek leidend.
In Zwartsluis was de try-out van deze manier van communiceren. Vergelijkbaar
met de sms’jes die Maurice Jongmans destijds als bestuurslid communicatie
stuurde tijdens een bijeenkomst.
Voordat deze WhatsApp groep gevuld gaat worden: controleer s.v.p. de bij ons
bekende gegevens. Log als lid in op de website en klik op ‘mijn account’. Iets
veranderen? Klik op ‘bewerk profiel’. Wil je ook het mobiele nummer van je

partner toe laten voegen aan deze WhatsApp groep? Stuur dan een mailtje
aan communicatie@vsrp.nl.

Belangrijke data 2019:
Zomerreünie VSRP 2019
15-18 augustus 2019 te Hellevoetsluis
(inschrijving geopend op onze website)
Najaarsvergadering VSRP 2019
zaterdag 16 november 2019 te Zwolle
Overige evenementen (VSRP – in samenwerking – extern)
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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