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Van de redactie

Het seizoen bereikt zijn hoogtepunt: de oliebollenactie kon niet doorgaan! Begrijpelijk, maar des temeer 
kenmerkend voor het seizoen die wij als vereniging achter de rug hebben. Gelukkig ligt het verenigingsleven 
niet geheel plat en gebeurt er achter de schermen nog het een en ander. Zo ook de Splash jeugd die afgelopen 
jaar gewoon door is gegaan, te lezen in een de bijdrage van een aantal jeugdleden. Verder in deze uitgave een 
uiteenzetting over de zandwinning in het Wolderwijd, met dank aan Jan Dunnewind voor de lead. Ook een kijkje 
aan boord van het prachtige schip van Cor en Emmie, momenteel alweer afgemeerd in de aanloophaven, geeft een 
prachtige weergave van de liefde voor een schip. Uiteraard ontbreekt de rubriek Adverteerder aan het woord en De 
Pen dit keer ook niet. Namens de redactie, geniet van de gezellige wintermaanden en loop zo af en toe eens een 
rondje langs de aanloophaven om te kunnen genieten van de prachtig verlichte schepen.

De redactie 
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Voorwoord
Beste leden en lezers,

Alweer de laatste editie van de Bolton in 2020. Een jaar om niet snel te vergeten. Of 
een jaar waarvan sommigen ook wel zeggen dat het een jaar is wat we maar beter 
snel kunnen vergeten. Ik laat het graag aan de lezer over om te kiezen. Bij de eerste 
Bolton van dit jaar waren we nog vol frisse moed en hadden we geen idee wat ons 
te wachten stond voor dit jaar. Daarna ging het snel. We moesten het grootste deel 
van onze activiteiten temporiseren, stoppen of in afgeslankte vorm voortzetten. Veel 
leden heb ik dit jaar dan ook helemaal niet gezien.
En dan heb ik het maar niet over alle consequenties die Corona voor iedereen in 
zijn dagelijks leven heeft gehad en nog heeft. Wie had dat kunnen verwachten? 
Ongelofelijk hoe alles veranderd is.

Met een vaccinatieprogramma in het vooruitzicht gaat het hopelijk voor het komende 
jaar weer een beetje de goede kant op en kunnen we wellicht langzaam aan weer 
wat activiteiten op gaan starten, zodat we gezamenlijk op het water onze geliefde 
hobby en sport weer kunnen gaan uitoefenen. Aan onze ambities zal het in ieder 
geval niet liggen. Voor een aantal van deze activiteiten zijn we nog wel op zoek naar 
versterking, vooral rondom het jeugdzeilen hebben we de crew nog niet compleet.
Het vaccinatieprogramma komt helaas niet op tijd voor onze nieuwjaarsreceptie, 
tenzij het RIVM ervoor kiest om onze leden als eerste te vaccineren, dus die zullen 
we helaas voor het nieuwe jaar moeten annuleren. 

Graag wens ik jullie vanaf deze plek alvast fijne feestdagen. Geen grote feesten dit 
keer, maar hopelijk wel een fijn samenzijn in kleine kring met de mensen die je lief 
hebt. 

Hartelijke groeten,

Randolf

Je zou er bijna aan 
gewend raken. Ook de 

nieuwjaarsreceptie van 2021 
gaat niet door. 
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door Jan Dunnewind en John Weitz

De watersport ‘vergrijst’ is al jaren een veelgehoorde 
kreet, maar afgelopen jaren lijken een ommekeer te 
kennen. De warmere zomers en de grotere bekendheid 
met de mogelijkheden van de Randmeren (door inzet 
van Provincie, Gastvrije Randmeren, omliggende 
gemeenten en vele andere belanghebbende partijen) 
waarbij de Randmeren het overloopgebied van de 
Randstad genoemd wordt, dragen eraan bij dat de 
watersport door jong en oud herontdekt wordt. 
Maar hoe gaan we met elkaar een compromis 
vinden tussen de verschillende belangen van 
watersportrecreatie en de natuur? 
Op advies van Jan Dunnewind, regiovertegenwo ordiger 
van de Randmeren voor het Watersportverbond, hebben 
we een bezoek gebracht aan het familiebedrijf Eeltink 
uit Nijkerk. Op kantoor treffen we de eigenaar Ben 
Eeltink en medewerker Jos den Herder die ons graag 
te woord staan. Even kort over Eeltink Nijkerk B.V.: in 
1979 begonnen als tweemanszaak met Ben en Marjan 
Eeltink, is inmiddels uitgegroeid naar een bekend 
en gerenommeerd zandwinning/zandhandel met 20 
medewerkers, eigen beunschepen en winzuigers in 
de regio midden Nederland. Met zandwinning op het 
IJsselmeer en de Randmeren en loswallen in Elburg 
en Emmeloord waarbij kwaliteit en het nakomen van 
afspraken hoog in het vaandel staan, wordt de klant 
bediend. Inmiddels is het bedrijf overgenomen door 
Smink-infra te Nijkerk maar draait door onder de naam 
Eeltink. Toekomstplannen zijn de aanschaf van een 
pijlboot en een hopper die inmiddels in aanbouw is. 
Deze laatste is speciaal gemaakt voor het IJsselmeer en 
de Randmeren waarbij met een speciale ‘sleepkop’ de 
kleilaag wordt los gespoten en opgezogen waarna het 
onderliggende zand wordt gewonnen. De kleilaag wordt 
op een andere plaats met voldoende waterdiepte weer 
geloosd via luiken onder in het middenschip.  

ZANDWINNING VAN

Als regiovertegenwoordigers kennen Jan en Ben elkaar 
al jaren. De laatste jaren is er veel contact geweest 
over het verleggen van de vaargeul in het Wolderwijd, 
onderdeel van het IIVR (Integrale Inrichting Veluwe 
Randmeren), inmiddels eind 2019 opgeleverd en 
voltooid. Dat dergelijke trajecten veel ‘voeten in het 
zand’ hebben, wordt vol passie uitgelegd door Ben. 
‘Vroeger begonnen we met zandputten op het land’ 
vertelt hij. ‘Nadat deze in de jaren ’80 gesloten werden 
is er uitgeweken naar het water’. ‘Eerst werd Nulde 
verdiept en verbreed waarbij het zand werd ingezet voor 
de woonkernen Zeewolde en Almere en voor de A28’. 
‘Het Wolderwijd werd daarna als zandwinningsgebied 
aangewezen door RWS’. De oude kaart met aangegeven 
het gebied waarin zand mocht worden gewonnen is 
hieronder bijgevoegd. 

Een veelbesproken onderwerp, zeker onder de zeilers, is de zandwinning op de randmeren 
waarbij de zeilers reikhalzend uitkijken naar dieper vaarwater. Vergroten van het zeilgebied 
op het Wolderwijd naar een gemiddelde waterdiepte van 4 a 5 meter en een groter opper-
vlak buiten de vaargeul is de droom van menig zeiler. Het prachtige Wolderwijd en ook het 
Veluwemeer zijn hier bij uitstek geschikt voor. Immers, ruimte genoeg waarbij ook de af-
wisseling met natuur en ondiep water voor andere watersportactiviteiten zoals (kite)surfen, 
kanoën, suppen en zwemmen uitstekend gecombineerd kunnen worden.

Nederland is in de wereld bekend om zijn 
zandwinning en baggerschepen waarbij 

jaarlijks 20 miljoen m3 zand wordt gewonnen 
ten behoeve van de bouw van wegen, 
woningbouw, spoor en dijkverzwaring.
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“DE DREMPEL’

Interview Zandwin bedrijf Eelting

Eind jaren ’90 werden de natuurorganisaties actiever. 
De MER onderzoeken werden steeds omslachtiger en de 
zandwingebieden werden hierdoor verkleint of gewijzigd. 
Op de kaart is dan ook te zien dat het gebied ten 
oosten van de vaargeul (surfgebied) aangemerkt is als 
zandwinningsgebied maar uiteindelijk is gehandhaafd. 
Aan de westzijde moesten de zandwinners minimaal 
800mtr uit het waterwingebied blijven. Hierdoor is de 
bewuste ‘richel’ in het Wolderwijd ontstaan, gelegen 
tussen de eilanden De Zegge en De Biezen. Inmiddels 
is deze 800mtr regel opgeheven, maar de grenzen van 
het zandwingebied zijn bereikt. Het wegzuigen van de 
zandrichel (inschatting 200.000m3) betekent dus dat 
eerst allerlei vergunningsprocedures doorlopen moeten 
worden. 
Het verleggen van de vaargeul was onderdeel van 
diverse projecten rondom het Wolderwijd, zoals 
de nieuwbouw van Harderwijk en de aanleg van 
het Tulpeiland. De zandwinbedrijven mochten deze 
projecten uitvoeren mits kostenneutraal uitgevoerd. 
De opbrengsten van het zand moesten dus de 
kosten dekken en nog liever, de kosten overstijgen. 
Uiteindelijk heeft het project veel langer geduurd 
door allerlei tegenslagen, zoals procedures tegen 
vergunningsverlening en restanten van een oude kreek 
met bomen die op een diepte van 2,5mtr lagen (1mtr 
onder het zand). De zandzuigers kwamen boomstronken 
tegen van enkele meters in doorsnede en uiteindelijk 
heeft men vergunning gekregen om tot 8mtr diepte te 
zuigen, dus onder de bomen door.

De boomstronken zijn blijven liggen, naar 
beneden gezakt en weer toegedekt met zand. Een 
geruststellende gedachte voor de watersporters. 
Onderdeel van de afspraken was ook dat de oude 
vaargeul weer aangevuld zou worden tot de gemiddelde 
diepte van 2mtr in dat gebied, maar dit is uiteindelijk 
gecanceld. De nieuwe vaargeul heeft een diepte van 
8mtr, waar dit enkele jaren geleden nog op 5mtr diepte 
werd uitgezogen. Door de grotere schepen is ook de 
diepte aangepast.
‘Door alle wijzigingen in vergunningstrajecten is de 
vertraging tot enkele jaren opgelopen en is er zelfs 
800.000m3 zand van het IJsselmeer gehaald voor 
de uitbreiding Lorentz omdat dit niet meer uit het 
Wolderwijd gehaald mocht worden’, vertelt Ben. ‘Hoezo 
milieubewust bezigzijn van de natuurorganisaties?, zegt 
Ben’. Dit voelt inderdaad zeer tegenstrijdig.  

De komende jaren kan men nog vooruit met de 
zandwinning op de Randmeren, ondermeer op 
het Drontermeer, Vossemeer, Roggebot en bij de 
Ketelbrug. Op de vraag of het Wolderwijd nog een 
aandachtsgebied is voor zandwinning wordt aangegeven 
dat hiervoor momenteel geen procedures gestart zijn. 
Belanghebbenden dienen bij RWS-vergunningen te 
krijgen waarna Provincies in beeld komen om hier 
verder mee aan de gang te gaan, waarbij ook derden 
inspraak hebben zoals natuurorganisaties. Willen wij een 
groter en dieper vaar-/zeilgebied op het Wolderwijd, dan 
zullen alle belanghebbenden de handen ineen moeten 
slaan en dit traject via RWS in gang moeten zetten. 
Eeltink Nijkerk B.V. staat klaar om een handje te helpen 
met de zandwinning als het zover is!

Met dank aan: Ben Eeltink en Jos den Herder
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COVID19… Het woord wat een enorme impact heeft op onze samenleving. Maar ook een woord wat heeft geleid tot 
nieuwe initiatieven en andere manieren van werken, leven en leren.

Het is menig Nederlander opgevallen dat we toch wel heel veel water hebben. De waterrecreatie mogelijkheden in 
Nederland zijn werkelijk uniek in de wereld. En in toch al een unieke wereld biedt Zeewolde mogelijkheden die je 
in Nederland weinig vindt. Omringd door vier eilanden met totaal meer dan 10 havens of aanlegplaatsen, het stilte 
gebied (kano’s) en bruggen en met een sluis die het Wolderwijd verbindt met de ‘binnenlanden’ is Zeewolde uniek 
in een uniek land.

Vele mensen hebben het water ontdekt en ondervonden dat het verblijven op en aan het water rust en een gevoel 
van vrijheid brengt. Heerlijk in deze tijden, heerlijk in alle tijden…

Dat het water zoveel vrijheid biedt in Nederland blijkt ook wel uit de beperkte regelgeving met eigenlijk maar één 
regel: “Goed zeemanschap”!

Toch is het wel handig om te weten hoe het één ander werkt zo op het water. Welke borden worden er gebruikt? 
Hoe zit het met die voorrangsregels? Waarom lijken zeilboten te zwalken en waarom gaat de boot naar rechts 
terwijl het roer recht staat? En vooral: “waarom moet ik afwijken van die regels?”.

In Nederland vind je die regels en theorie terug in Vaarbewijs 1 en Vaarbewijs 2 waarvoor je examen kunt doen bij 
het CBR. Examens en theorie… woorden die menigeen doen huiveren. 
Om je hierbij te helpen faciliteert Watersportvereniging Zeewolde (WVZ) de cursus SamenVaarbewijs. In deze 
cursus leer je de theorie vanuit de praktijk en borden en regeltjes leer je spelenderwijs met behulp van een 
website en een app. De schroefwerking en het manoeuvreren worden duidelijk aan de hand van spelmateriaal. 
Zelfs de mogelijkheid om op een RIB (motorboot) te varen om het manoeuvreren te voelen, wordt door de WVZ 
aangeboden.

Om klaar te zijn voor het examen van Vaarbewijs 1 of 2 zijn er drie cursusavonden. De cursusavonden zijn 
wekelijks op de dinsdag, woensdag en donderdag en eventueel in overleg op zaterdagmorgen. Uitgangspunt is de 
datum van je examen; eerst reserveer je het examen (datum en tijdstip) bij het CBR. Aan de hand daarvan gaan 
we samen drie cursusavonden inplannen in de periode van twee tot zes weken voor het examen. De lessen vinden 
plaats op het clubschip van de WVZ in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht en met inachtneming van de 
corona regels.

    “Samen naar SamenVaarbewijs.nl”

Voor meer informatie: Richt de camera van je telefoon op het qr code plaatje om naar 
de WVZ website te gaan of stuur een e-mail naar samenvaarbewijs@wvzeewolde.nl

S A M E N  N A A R  H E T  V A A R B E W I J S
Onder andere voor pleziervaartuigen tussen de 15 en 25 meter heb je op de Nederlandse rivieren, kanalen en 

meren Klein Vaarbewijs 1 nodig. 
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036 5225967  |  NOORDPOOL-AC.NL

50% minder gas
en toch verwarmen
zoals u dat altijd al 
gedaan heeft! 

Daikin Altherma
hybride warmtepomp

Dit willen we niet 
stil houden!

Vanaf 
€5.995 - €1.700

(subsidie)

€4.295
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DE TOPPERS VAN ZEEWOLDE
Op 11 oktober hebben onze jeugdzeilers meegedaan 
met de herfstkampioenschappen op WV Het 
Bovenwater. Het was voor een deel van de zeilers 
de eerste wedstrijd van het seizoen na alle afgelaste 
regionale combi’s. De Zeewoldense Toppers kwamen 
uit in de volgende klassen:
•   Optimist (Tom en Sietske)
•   Splash (Lars, Pepijn, Tim en Jens)
•   Laser Radiaal (Thijn)

De 3 T’s van het Zeewoldense zeilteam Tom, Tim 
en Thijn gingen er met de 1e prijzen in hun klasse 
vandoor tijdens de herfstkampioenschappen bij WV 
Het Bovenwater. Jens mocht een welverdiende 2e prijs 
in ontvangst nemen. 

HOE LANG IS (E10) BENZINE 
HOUDBAAR?
Met een betrouwbare motor kunnen onveilige situaties 
voorkomen worden. Of de motor kan juist uitkomst 
bieden in gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld slecht 
weer of slecht zicht. Een motorstoring, bijvoorbeeld 
door slechte brandstof, wil je dus te allen tijde 
voorkomen. Goede brandstof speelt daarbij een 
belangrijke rol.

GEEN OLIEBOLLENACTIE
Oliebollenactie WVZ in verband met corona maatregelen 
is dit jaar helaas niet mogelijk om bij Bakker 
Grootkarzijn oliebollen te bakken. De bewegingen 
rondom de bakkerij zouden te groot worden wat onnodig 
veel risico tot gevolg heeft. 

Richt de camera van je telefoon op de qr code om het 
online bericht te lezen.
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Mirjam zeilde met haar Fisher, een motorsailer, ten Noorden van de Hompelvoet 
op de Grevelingen ergens onder Ouddorp. De dagen daarvoor had het erg hard 
gewaaid. Na enige tijd merkte ze dat ze werd gevolgd een ‘huiler’, een jong 
zeehondje die alleen leek te zijn en haar boot volgde en schreeuwde. (huilde)!

Mirjam besloot haar boot stil te leggen, voor anker te gaan en te proberen 
met haar zeilmaat de ‘huiler’ aan boord te nemen. Dit was echter een hele 
onderneming aangezien een Fisher geen zwemplatform heeft. Eerst werd een 
stevige fender met lijn uitgelegd. Het beestje probeerde daar wel op te klimmen, 
maar dat lukte niet.  Met de fender lukte het wel de jonge zeehond langszij te 
krijgen en toen aan zijn nekvel aan boord te hijsen. 

De KNRM-station Ouddorp werd 
opgeroepen en beelden geven aan hoe dit 
in zijn werk gaat en laten de ‘huiler’ zien. 
Een prachtig beestje met twee ogen……. 
om van te smelten!
 
De KNRM heeft de huiler afgeleverd bij het 
zeehondencentrum At Seal te Stellendam 
al waar het met warmte en aandacht werd 
ontvangen.

Na al die jaren blijft het nog steeds een ontroerend en 
emotioneel moment voor Mirjam.  

‘Huiler’ in nood
Hallo allemaal

Een tijdje geleden volgden wij met ontroering het verhaal van de dolfijn ‘Zafar’, die met het zeilend vrachtschip ‘de Tres Hombres’ was 
meegezwommen van Frankrijk naar IJmuiden en daar ook via de zeesluis richting haven Amsterdam bij “zijn” schip bleef.
Met enige moeite en inventiviteit heeft men deze dolfijn weer door de sluis naar open zee gelokt.
Helaas werd Zafar daags daarna op het strand bij Katwijk gevonden, waarschijnlijk overleden doordat hij/zij een klap van een 
scheepsschroef heeft gekregen. Een triest en verdrietige afloop van zo’ n mooi en sociaal beest.
 
Het volgen van dit verhaal bracht mijn vrouw Mirjam ertoe om, een verhaal te vertellen over wat zij in 2017 had meegemaakt op de 
Grevelingen. Dat verhaal wil ik graag delen.

Hartelijke groeten,
Jan A Dunnewind 

Grevelingen, 16 Juni 2017

Richt de camera van je telefoon op de qr code. 

Bericht van Zeehondenopvang A Seal te 
Stellendam “hierbij de foto van de zeehond uit 
Grevelingen, genaamd Leendert (was nr 353), 

succesvol vrijgelaten op 2-09-2017”.
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HET GEZICHT ACHTER
Roel van der Zanden

De Bolton en de 
watersportvereniging Zeewolde 
kunnen niet bestaan zonder 
adverteerders, maar wie zijn 
eigenlijk die adverteerders en 
waarom sponsoren ze? 
In deze editie is het woord aan 
Roel van der Zanden van Colors@
Home. Zijn winkel is te vinden in de 
aanloophaven.

Voor de mensen die jou nog 
niet kennen, kan je jezelf 
voorstellen?
Ik ben Roel van der Zanden, de 
eigenaar van Colors@Home in 
Zeewolde. Ik woon al wel langer in 
Zeewolde, al sinds 1994. Daarvoor 
heb ik in Brabant gewoond. 
In mijn vrije tijd ben ik bij de 
basketbalvereniging ook trainer en 
coach, heb ik 6 jaar in het bestuur 
van de winkeliersvereniging gezeten 
en ben ik assistent van Sinterklaas. 
Mijn hobby’s zijn vooral boksen en 
drummen.

Door Tom Zonneveld

Hoe ben je in Zeewolde terecht 
gekomen?
Eigenlijk ging ik in Zeewolde wonen 
voor werk en het was eigenlijk 
bedacht als een soort ‘tussenstop’. 
Maar de rust en de centrale ligging 
beviel mij heel goed. Vandaar dat ik 
er nog steeds woon. 
Eerst heb ik voor diverse bedrijven 
in het hele land gewerkt, maar 
wel allemaal in de woningbranche; 
Tapijt, schilderen, gordijnen en 
behang. Toen besloot ik in mei 2005 
in dit pand te begonnen met mijn 
eigen winkel. Eerst heette het nog 
Roel van der Zanden verf en wand, 
dat liep meteen heel goed. Later heb 

ik de naam van de winkel gewijzigd 
toen ik mij aansloot bij Colors@
Home. Er zijn er meer dan 130 in 
het hele land.

Waarom ben je eigenlijk 
adverteerder van de WVZ?
Om eerlijk te zijn weet ik niet meer 
zo goed hoe dat precies gegaan is. 
Ik heb, toen het nieuwe clubschip 
kwam, wel de vloeren gelegd voor 
een vriendenprijsje. Ik denk dat 
toen aan mij gevraagd is of ik 
niet adverteerder wilde worden. 
Sindsdien is het eigenlijk iedere keer 
stilzwijgend verlengd, maar ik nog 
steeds graag sponsor. Ik sponsor 
nog een aantal verenigingen in 
Zeewolde, omdat ik uit eerste hand 
weet dat het verenigingsleven niet 
altijd gemakkelijk is.

Sponsor je ook, omdat je wat 
hebt met watersport?
Ik heb wel wat met water, maar dat 
is zeker niet het belangrijkste. Ook 

“Door de online advertenties krijg ik soms van klanten te horen 
welke aanbieding ik deze week heb.”
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lange B-liner van polyester. Die ligt 
in de Bonshaven in Zeewolde.
Ik vind het vooral fijn om er even uit 
te zijn, bijvoorbeeld barbecueën op 
een eiland, een avondje Harderwijk 
of een tent mee en ergens 
overnachten. Als ik 2 dagen wegga 
met mijn boot, dan voelt dat al snel 
als een week.

Tot slot, op internet kunnen 
mensen niet om jou heen met de 
online advertenties.
Inderdaad, ik hoor dat wel vaker 

doe ik het niet echt uit commercieel 
belang. Ik doe het vooral omdat ik 
het leuk vind om kleine dingen te 
doen die iets bijdragen.

Maar je hebt dus wel wat met 
watersport, vertel?
Ik ben begonnen met een oud 
politiebootje die ik van een man 
uit Ede heb overkocht. Volgens mij 
was het een Skibsplast met een 5 
pk motortje. Die heb ik 3 of 4 jaar 
gehad. Toen heb ik mijn huidige 
motorboot gekocht; een 6-meter 

DE ADVERTEERDER

van mensen. Gelukkig hoef ik dat 
zelf niet te doen, want dat zou 
ik niet kunnen. Dat is wel het 
voordeel van aangesloten zijn 
bij een grotere organisatie. Het 
grappige is dat het zelfs goedkoper 
is dan het regelmatig drukken van 
reclamefolders. Het gebeurt soms 
alleen wel dat klanten mijn acties 
soms eerder zien dan ikzelf.
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AAN BOORD BIJ COR EN 

De Deense eiken houten viskotter is karveel gebouwd 
dat wil zeggen dat de planken of delen met de 
zijkanten stuitend tegen elkaar zijn geplaatst en 
geklonken met stalen nagels, alles eiken op eiken.  
Het schip heeft zijn originele scheepsromp en vorm 
behouden en is van historische waarde voor het 
varend erfgoed Nederland, zij is gebouwd in 1932 in 
Kerteminde, Denemarken. 
In 2003 heeft Cor een nieuwe opbouw geplaatst 
waardoor er stahoogte is in het oude visruim, waar 
nu de kombuis is ingericht. Voorin het schip zijn 
nog 2 authentieke kooien en in de punt is een natte 
cel gecreëerd. Het stuurhuis is ruim en voorzien 
van Marifoon en AIS, maar het oude kompas is nog 
steeds actief. Onder het stuurhuis ligt een DAF motor 
(DT615M-Rebuild  2001) gebouwd ong. 1972. De 
attributen voor de visserij zijn verwijderd, maar de 
mast is gebleven. 
Cor komt uit een vissers familie, hij heeft eens 7 
jaar bij zijn broer Durk Postma vanuit Zoutkamp als 
visserman gevaren op de L-616. Bij het ontstaan van 
de Flevopolder is hij in de aanleg van waterleiding 
systemen werkzaam geweest en behoorde tot de 
eerste inwoners in ’87 van Zeewolde. Nu is hij 
met pensioen en kan meer tijd vrijmaken 
voor langere reizen met de NG63 en 
zijn vrijwilligers werk voor Stichting 
Kotterzeilen en Kotterbehoud 
(SKZ). Als voorzitter van 
deze 300 schepen 
tellende club zijn 

er altijd evenementen waar hij ook zijn opwachting 
maakt, zoals SAIL 2010, de koningsvaart in 2013 bij de 
kroning van Willem Alexander, Sail 2015 en Sail 2017 in 
Den Helder.  Een prominente plek die op Sail 2020 voor 
de NG63 gereserveerd was, met Cor als organisator en 
vertegenwoordiger van het varend erfgoed, hebben we 

helaas niet kunnen aanschouwen.
Van 1932 tot 1977 heeft Kotter NG63 
in de Oostzee en Noordzee gevist op 
kabeljauw, haring en kreeften. Na de 
actieve visserij zijn 5 deense kotters 

verkocht naar Holland, jammer genoeg is 
op 17 april 1978 alleen de NG63 aangekomen in 

Delfzijl. De mooie licht blauwe kleur is oorspronkelijk 
Deens en had als doel om niet te worden 
gezien bij de visserij. De eigenaar zo 
bleek na uitgebreid origine 

onderzoek viste 

In de aanloophaven van Zeewolde ligt deze winter de viskotter van Cor en 
Emmie Bolt. Zij kochten de NG63 nu 26 jaar geleden van een Amsterdamse 
stuurman die wegens een dwarslaesie niet meer kon varen. Hij verkocht de 
kotter en het werk kreeg je erbij. 
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graag boven en onder de wet. 
Op een foto uit 1940 ligt de NG63 Marie in een deense 
haven, dit fascineert Cor en Emmie en in mei 2018 
besluiten ze om een reis te plannen naar Denemarken 
op zoek naar de bouwplaats en het verleden van het 
schip. Via de wadden, Lauwersoog, Norderney richting 
Helgoland, door het Noord-Oostzee kanaal zijn ze de 
Langelandsbælt en Great Belt afgevaren, ze hebben 
veel havens rondom Nyborg aangedaan. Musea en 
bibliotheken bezocht om ter plekke informatie te vinden. 
Uiteindelijk hebben de gesprekken in gebrekkig Deens 
op de kade het meeste blootgelegd. Dat 8 personen de 
boot nog hebben gekend uit de periode van ‘32-’78, 
was heel waardevol, zo kwam men te weten dat de 
boot gebouwd was op de werf: Skibs og Bådebygeri in 
Kerteminde, waar de ligplaats was en kreeg men een 
boekje met de eerste motor gegevens in handen, ook 
bleek de eerste eigenaar een vooraanstaande persoon, 

die zich echter niet aan de visserij regels hield. Door 
minder verdienste in de visserij is het schip een periode 
slecht onderhouden.
Een schip als dit heeft continue onderhoud nodig, er 
is altijd werk aan. Cor vaart jaarlijks naar Urk en daar 
meet men de hardheid en dikte van het eiken hout om 
de kwaliteit te bepalen, in de loop der jaren heeft de 
boot een hele nieuwe huid gekregen.  
De meeste reizen waren van kortere duur, via de 
wadden trekken Cor en Emmie naar het noorden 
met liefde voor Lauwersoog, waar in de zomer hand- 
en spandiensten bij het familie recreatie bedrijf; 
Lauwersmeerplezier! verricht worden. Passeren ze het 
IJsselmeer dan worden de bezochte havens gemarkeerd, 
de resterende (ca. 40%) staan nog op hun “to do list”. 
Hopelijk is het in 2021 weer mogelijk om opnieuw naar 
Denemarken te varen, waar de roots van Familie Bolt en 
de NG63 samenvloeien. 
Lengte: 12.1 m
Breedte: 4.2 m
Diepgang: 1.65 m
Meer informatie op www.Kotterzeilen.nl 

Richt de camera van uw telefoon op de qr code om de 
website te bezoeken.

EMMIE BOLT
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24/7 Supersnel hulp met uw
sloten en inbraakschade
BEL 036 522 50 94
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E e n  u n i e k  r a c e w e e k e n d
3 en 4 oktober was de laatste landelijke Splash-wedstrijd in Loosdrecht. 
Pepijn Cardous en Lars van Puffelen van de WVZ hebben zich voor deze 
wedstrijden aangesloten bij Team Noord’ [zie foto]. 

Het was een weekend met echt Hollands weer waarbij we alles hebben gezien. Zaterdag was een dag die begon 
met weinig wind en een zonnetje, zondag was de wind aangetrokken en waren de regenwolken aan komen drijven, 
dat samen met 25 knopen wind zorgde voor een zware dag. Zoals bekend op plassen draaide de wind enorm en de 
3e wedstrijd lukte het Lars om daar goed op in te spelen en werd 3e. Pepijn hield zijn boot onder controle en dat 
resulteerde in een eerste plek voor de allerlaatste wedstrijd van het weekend. Onze mede zeilers van Team Noord 
hebben het ook enorm goed gedaan en vielen in de prijzen. Dit alles natuurlijk te danken aan trainer Dominique 
Ebbinge. Kortom een uitdagend en gezellig weekend.

Pepijn Cardous

Op 11 oktober 2020 waren op het Bovenwater(Lelystad) waren de herfstkampioenschappen. We zijn daar met 
een aantal splashes en 1 laser radiaal van splashteam Wolderwijd daar naartoe gegaan. We waren in totaal met 
5 mensen. Lars(ik) splash NED 2586, Pepijn splash NED 2124, Jens splash NED 2004, Tim splash NED 2376 en 
Thijn laser NED 195202. Van tevoren waren de voorspelling goed, 13 knopen met vlagen tot 18. Maar toen we 
aankwamen bleek dat er weinig wind stond, dus dat was voor mij niet zo gunstig aangezien ik 191 ben en 82 kg 
weeg terwijl het ideaal gewicht voor de splash 60 tot 70 kg is. Vanwege de corona waren er strenge maatregelen 
dus moesten de klassen ook apart het water op. Eenmaal op het water bleek dat er ongeveer 7 a 8 knopen waren. 
Dat was dus flink minder dan voorspeld. Na 's ochtends 2 wedstrijden te hebben gedaan trok de wind eindelijk 
een beetje aan maar gingen we helaas ook weer naar de kant toe om te lunchen. Na de lunch was er nog steeds 
een aardig windje en hebben we uiteindelijk nog 3 wedstrijdjes gevaren. Bij mij waren de wedstrijdjes niet zo heel 
goed gegaan aangezien er 's morgens te weinig wind stond en ik 's middags wat tactische foutjes had gemaakt. 
Uiteindelijke hebben we 2 eerste prijzen (Tim en Thijn) en 1 tweede prijs (Jens) mee naar Zeewolde genomen. Het 
was zeker ook een leuke afsluiting van het seizoen aangezien dat de laatste keer is dat we zouden varen.

H e r f s t  K a m p i o e n s c h a p p e n  B o v e n w a t e r  2 0 2 0

Uiteindelijke hebben we 2 eerste prijzen (Tim en Thijn) en 1 tweede prijs (Jens) mee naar 
Zeewolde genomen.
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een comfortabele woonark en heel creatief van een 
eigen karakter voorzien.
Leuke ervaring / anekdote gehad met een boot? 
Ooit eens een ingevroren afgezonken boot gespot? 
Wanneer de afsluiters niet dicht staan en het schip is 
volgelopen, dan steekt er een mast boven het ijs uit. 
Die kun je na de dooi pas bergen.
Nare ervaring gehad met de boot? Mirjam stond op 
de steiger om de ligplaats aan te wijzen. Toen de man 
met een motorboot de woonboot is binnengevaren, daar 
waar de jongste in de box lag, de houtsplinters vlogen 
rond. Aan boord van het motorschip hadden kinderen 
de boven besturing van de beneden stuurinrichting 
losgekoppeld en was achteruitslaan geen optie meer. 
Wat vind je van de andere watersporters op 
het water? Mensen mogen wel beter omgaan met 
de verantwoordelijkheid die ze hebben wanneer ze 
het water op gaan. Kinderen zonder zwemvest die 
in het voorseizoen op de boot stappen als het water 
nog heel koud is of (zwangere) mensen die gaan 
zeilen zonder relevante ervaring met windkracht 5. 
Vaak kunnen onervaren watersporters de risico’s niet 
goed inschatten en ben je als havenmeester toch ook 
medeverantwoordelijk om ze te waarschuwen en soms 
zelfs terug te halen.  
Welke zijn jouw favoriete hobby’s? Piano spelen en 
Pilates geven. 
Favoriete muziek: Soul/disco  
Favoriete eten: Italiaans 
Favoriete TV programma: Het enige dat mijn 
belangstelling heeft is Opsporing verzocht.
Wat mogen ze van jou afschaffen? Vooroordelen. 
Waarvoor mogen ze jou wakker maken? Voor een 
knuffel.

De Pen Mirjam Steenken

Interview met: 

Je naam: Mirjam Steenken
Burgerlijke staat: ongehuwd, al 25 jaar samenwonend 
met Ingmar.
Leeftijd: 54
Kinderen: 2 eigen kinderen en een pleegkind
Huidig beroep: Havenmeester, pilates docent en 
(pleeg)moeder.  
Laatste studies: Webdesigner, klassieke pilates 
didactiek, medische terminologie.
Mirjam is nu 27 jaar havenmeester van de Bolhaven 
(recreatie haven). De Bonshaven is meer een 
werkhaven met de werf en de watersportwinkel.
Havenmeester zijn omvat een heleboel taken. Zij zorgt 
voor gemaaid gras in de bolhaven, de groenvoorziening, 
passanten overnachtingen, schoonmaak van 
trekkershutten en het toiletgebouw. Mirjam regelt o.a. 
vergunningen voor campers, schuurtjes, woont overleg 
bij van de Jachthaven Wolderwijd, beheerd de camping, 
doet de administratie van de trekkershutten/ campers 
en ondersteunt administratie tbv de werf. Zij is zomers 
druk met Legionella beheer van de watertappunten 
en douches in het toiletgebouw, maar regelt ook het 
doorspoelen van de slangen op de steigers.
De minst leuke taak is handhaven van de regels en 
mensen hierop aanspreken. Schoon drinkwater is niet 
om je boot of caravan af te spoelen, een sopje maken 
is okay, maar als het verbruik te hoog wordt kan de 
jachthaven het niet meer gratis aanbieden. Logisch 
eigenlijk, een stukje uitleg verklaart veel.  En de regel 
om niet de haven binnen te zeilen, maar op de motor 
in te varen klinkt bekrompen, maar veiligheid voor 
iedereen staat in dit geval voorop. 
In haar functie omschrijving mist ook een paragraaf 
over de maatschappelijke betrokkenheid die je hebt 
als havenmeester. Zo zijn er hangjongeren in een 
toiletgebouw, ziekenhuis opnames en overlijdens. Na 
27 jaar in deze functie ben je het gezicht van de haven 
geworden en delen trouwe gasten hun wel en wee. Met 
een luisterend oor, ben je ook een sociaal werker. 
Heb je een boot en zo ja wat voor één?  Een 
woonboot, een speedboot voor Ingmar en een 
motorboot (Contour).
Hoe vaak ga je er mee weg? Soms in het seizoen 
vaart Ingmar tochtjes met de Contour, vnl. met de 
kinderen, in de zomer is de havenmeester te druk bezet 
om mee te gaan.  Mirjam reist dan vaak in de avond 
naar de haven om daar mee te eten en te genieten.
Waar ligt de boot? In de bolhaven ligt de woonboot 
met 2 verdiepingen, die gebouwd is in 2000, bij  Spruyt 
Arkenbouw B.V. in Heerenveen. De ark is zelf ontworpen 
en casco, glasdicht, voorzien van elektra, op 4 oktober 
door 2 slepers aangevaren naar de bolhaven. Het schip 
is met veel bloed, zweet en tranen zelf afgebouwd tot 
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Havenmeester Bolhaven

Slechte eigenschap: ongeduldig zijn, en delegeren is 
soms moeilijk. 
Goede eigenschap: Vrij open minded. 
Wie zou je willen ontmoeten en wat wil je vragen? 
Joseph Pilates, de reeds overleden grondlegger.
Wat zou je nog willen doen in de komende jaren? 
Mijn droom is om dieren (kneusjes) op te vangen op 
een eigen stukje grond. En een gebouw te bezitten 
voor het geven van pilates, om sociale evenementen en 
cursussen te (laten) houden.
Heb je een Lijfspreuk? Blijf bij jezelf.
Mirjam leest de Bolton, we gaan zorgen dat ze hem op 
haar huisadres ontvangt. 
Zij ontfermt zich deze winter over de vernieuwing van 
de website en hoopt op een fijn corona vrij recreatie 
seizoen in 2021. WVZ leden: blijf genieten van de 
faciliteiten in jachthaven Wolderwijd, jullie evenementen 
kalender mag er zijn!
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