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 DRINGENDE OPROEP!!!!!!!! 

De communicatiecommissie zit erg verlegen om nieuwe leden en een nieuwe voorzitter. Wie 

wil deze kar gaan trekken? Meld je aan bij secretaris@wvlelystad. Bellen mag ook: 

0653474771, 

 

Van het bestuur 

 

Soms is het lastig weer een stuk te schrijven voor de nieuwsbrief ook al is er voldoende te 

melden vanuit het bestuur en gebeurt er van alles op de haven. Zoals u ziet blijven we zoeken 

naar mensen die de communicatiecommissie willen versterken. De Houtrib zal in de toekomst 

nog wel digitaal verschijnen, dus kopij kan altijd gewoon naar de redactie worden verstuurd. 

Blijft u dat vooral doen!! De digitale Houtrib zal verspreid worden via de e-mail naar de leden 

en komt steeds op de website te staan. 

 

Onze vrijwillige havenmeester Rinus Koudenburg heeft vorige week een operatie ondergaan 

en is een poosje uit de running. Wij wensen hem een spoedig herstel en hopen hem daarna 

weer in goede gezondheid op de haven te mogen verwelkomen.  

We hadden een nieuwe vrijwilliger gevonden, maar die is helaas geveld door een ernstig 

herseninfarct. Ook hem wensen we een spoedig herstel toe. 

Een en ander brengt wel met zich mee dat de bezetting nu een tekort vertoont. Mocht er een 

lid zijn die af en toe op vrijwillige basis als havenmeester wil fingeren, dan horen we dit 

graag. Er staat een kleine vergoeding tegenover. Informatie hierover en aanmelden kan via de 

havencommissaris (Norbert Vitha) en de voorzitter (Evert Jochemsen). 

 

Op de administratie zijn ze al een eind gevorderd met de implementatie van het programma E-

Captain. Zodra alles is overgezet en ook de boekhouding erop kan draaien zal er gewerkt gaan 

worden aan een nieuwe website. 

 

Voor wat betreft de prijzen van de boxen waar we het in de vorige nieuwsbrief over hebben 

gehad: daar zullen we op terug komen tijdens de eerstvolgende hearing. 

 

Leden van onze vereniging kunnen korting krijgen op een toegangskaart voor de HISWA te 

Water. Via info@wvlelystad.nl kunt u een kaart bestellen voor € 10,-; een kaart per boot. Je 

krijgt dan een speciale inlogcode zodat je zelf een E-ticket kunt bestellen. Er wordt door de 

Hiswa een aparte webshop gemaakt hiervoor. Hier kunnen de vaste ligplaatshouders dan het 

kaartje voor € 10,- kopen met een code die uniek is voor de jachthaven. Wel is er een deadline 

waarvoor de tickets besteld moeten worden, deze is 15 augustus. 



 

7 juli aanstaande is er een Havendag met veel activiteiten bij onze buren; Deko Marina. Alle 

leden van de WVL zijn daarbij van harte uitgenodigd een kijkje te nemen en actief deel te 

nemen. Onze wedstrijdcommissie zal een er ook een lezing geven over de woensdagavond 

wedstrijden, de 5-uurs en de BWA-regatta.  

 

Bij de WVL zit de woensdagavond-zomerstop eraan te komen, maar bij de WSV gaan ze 

gedurende de zomer gewoon door. Ze nodigen daarom de zeilers van de WVL graag uit om 

op de woensdagavond eens door de sluis te varen komen om een wedstrijdje bij hen mee te 

varen. Het enige doel hiervan is om gezamenlijk een leuke tijd te hebben en er zitten verder 

geen verplichtingen aan. 

Het programma is dan: 

 19.00 uur palaver bij de jachtclub; 

 19.30 uur start (lange baanwedstrijd); 

 Ca. 21.30 uur finish; 

 Ca. 22.00 uur de uitslag met bier en bitterballen. 

De kosten zijn €5 per wedstrijd en aanmelden kan via onze website. 

 

Onlangs is het Beheersplan Natura2000 IJsselmeer onherroepelijk geworden. 

Het Regioteam IJsselmeer/Markermeer heeft zich ingezet om het afsluiten van bepaalde 

gebieden (met specifieke natuurwaarden zoals broed- en foeragegebieden voor vogels) te 

voorkomen. Door afspraken te maken over “goed gedrag” met respect voor natuurwaarden is 

door de gezamenlijke belangenverenigingen in het IJsselmeergebied (waaronder het 

Watersportverbond) afsluiting van extra gebieden voorkomen. Belangrijke voorwaarde 

hiervoor was het opstellen een gedragscode voor goed gebruik van deze gebieden.  Om 

afsluiting van bepaalde gebieden in de toekomst te voorkomen moet duidelijk worden dat de 

gedragscode een positieve invloed voor de natuurwaarden van het gebied. T.z.t. zal de code 

dan ook geëvalueerd worden. 

Graag verwijzen wij u voor aanvullende informatie naar  http://www.watersporters.nl/in-mijn-

regio/regionieuws/2018/juni/natuurbewust-varen-in-het-ijsselmeergebied/ 

 

De BlueWaterapp regatta is ook alweer achter de rug. We kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagd evenement. Het was mooi weer, het waaide lekker, dus konden er met een 

wedstrijdveld van 51 boten mooie, sportieve wedstrijden worden gevaren. Slechts 1 protest 

tijdens het gehele weekend en dat werd nog ingetrokken ook. De after-sail borrel met 

bitterballen was gezellig en de aansluitende barbecue goed georganiseerd en erg lekker. 

Volgend jaar zullen we het aanvullen met Vega burgers voor de vegetariërs onder de zeilers. 

Gezellig was het dat dit jaar ook de niet-zeilers mee konden doen bij de barbecue en het 

walgebeuren. Tijdens de barbecue hadden we gezellige muziek van twee heren die muziek uit 

de oude doos ten gehore brachten, na 20.00 uur kon iedereen zich uitleven bij de muziek van 

een disc-jockey. Een uitgebreid verslag is wellicht te lezen in de digitale Houtrib. 

Zoals jullie kunnen zien is er een mooie vloer gelegd naar de loods, waar onder andere de 

tweede lood geplaatst zal worden waar voortaan het rollend materieel en de Houtrib gestald 

kunnen worden, zodat ze niet meer in weer en wind buiten hoeven te staan.    

http://www.watersporters.nl/in-mijn-regio/regionieuws/2018/juni/natuurbewust-varen-in-het-ijsselmeergebied/
http://www.watersporters.nl/in-mijn-regio/regionieuws/2018/juni/natuurbewust-varen-in-het-ijsselmeergebied/


 

Ook bij de kraan, de afspuitplaats en bij de bagagekarretjes is de vloer geëgaliseerd, wat het 

rijden met de boten aanzienlijk vergemakkelijkt. 

Rest ons iedereen een goede vakantie toe te wensen. 

Namens het bestuur 

Maria Brinkhof 

Secretaris 

 

Agenda 

Juli 

2 Wedstrijdcommissievergadering 

4  Avondwedstrijden 

10 Bestuursvergadering 

11 Avondwedstrijd  

31 Bijeenkomst bestuur 

 

Augustus 

7  Bestuursvergadering 

21 Bijeenkomst bestuur 

22 Avondwedstrijd 

24  Baravond 

26 Kopij aanleveren 

27  Wedstrijdcie vergadering 

29 Avondwedstrijd 

 

September 

1 5-uurs regatta van Lelystad 

5 Avondwedstrijd 

6 Redactievergadering 

7 Koor 

7 Baravond 

8-9 Single handed 

11 Bestuursvergadering 

12 Avondwedstrijd 

14 Baravond 

19 Avondwedstrijd 



21 Koor 

21 Klusdag 

21 Baravond 

22 Open havendag 

25 Bijeenkomst bestuur 

26 Avondwedstrijd 

27 Communicatiecievergadering 

 

 

 

Mededelingen 
 

 

 

Verse broodservice Watersportvereniging Lelystad 

U kunt bij de havenmeester tussen 08:00 en 10:00 en tussen 15:00 en 17:00 uur verse 

broodjes bestellen. Dit is mogelijk op alle dagen van de week behalve zondag. 

De bestelde broodjes staan de  volgende dag na 08:15 voor u klaar in het  havenkantoor. 

In het havenkantoor liggen formulieren voor het bestellen van uw broodjes.   

 

 Witte bollen (per 6 stuks)    € 2,15 

 Krentenbollen/rozijnbollen (per 6 stuks) € 3,05 

 Tarwebollen (per 6 stuks)   € 2,15 

 Harde desembroodjes (per stuk)  € 0,60 

 Waldkornbolletje (per stuk)   € 0,70 

 Croissant (per stuk)    € 1,00 

 ½ Witbrood     € 1,45 

 ½ Bruinbrood     € 1,45 

 Heel witbrood     € 2,45 

 Heel bruinbrood    € 2,45 

 



Fietsen te leen  

Heeft u een fiets nodig om 

bijvoorbeeld boodschappen te 

doen? Dan kunt u bij ons een fiets 

lenen. Wij hebben vier 

gloednieuwe fietsen beschikbaar! 

Wilt u de fiets langer gebruiken 

dan kunt u de fiets huren voor     € 

9,- per dag. 

De havenmeester helpt u graag! 

 

 

 

 
Milieuplein 

Zoals u reeds heeft gezien of gehoord, is het verzamelen van afval veranderd. U vindt op het 

milieuplein ondergrondse containers voor glas, restafval en papier. Tevens vindt u daar ook de 

mogelijkheid om chemisch afval te storten. 

Wat mag u wel en wat mag u niet storten. 

 Wat mag u storten 

o Alleen afval wat in een vuilniszak past. 

 Wat mag u niet storten 

o Alles wat niet in een vuilniszak past mag u niet storten. Bijvoorbeeld: 

 Kussens van de boot. 

 Matrassen 

 Koelkast en of gasfornuis. 

 Papier container 

o Het komt regelmatig voor dat er dozen in de restafvalcontainer worden 

gegooid. Dit is niet de bedoeling. Wilt u lege dozen klein maken en deze in de 

papier container gooien. 

Boot in de kom 

 Voor vaste ligplaatshouders geldt: u mag alleen uw boot in de kom leggen na 

toestemming van de havenmeesters.  

Landvasten 

 Tijdens de laatste storm zijn er van een aantal boten de landvasten gebroken. Waar 

mogelijk hebben wij de boot weer voor u vast gelegd. Wat ons opvalt is dat er boten 

zijn die met de landvasten om de achterpaal vast liggen en de lijn dus niet door de 



beugel loopt.  Hierdoor is het mogelijk dat de lijn eerder breekt. Wilt u er voor zorgen 

dat de lijnen door de beugel lopen. Controleer steeds uw lijnen op beschadigingen en 

als u in de winter in het water blijft liggen, leg dan uw boot met meerdere lijnen vast. 

Dit voorkomt dat wij tijdens een storm uw boot weer vast moeten leggen. 

 Controleer ook of uw rolfok goed vast zit na het zeilen.  

Varen met klein bootje in de haven 

 Indien kinderen met een klein bootje in de haven varen, wilt u er dan voor zorgen dat 

ze een zwemvest dragen. Zonder zwemvest is het niet toegestaan voor kinderen om in 

de haven te varen. 

Havenkantoor 

Het havenkantoor is geopend tussen 08:00 en 10:00 en tussen 15:00 en 17:00. In de maanden 

juli en augustus is het havenkantoor ook geopend tussen 17:30 en 20:00. Indien tijdens de 

openingstijden de havenmeester niet op kantoor zit, neem dan even contact op met 0320 – 

260198 en hij zal dan u te woord staan en eventueel naar het kantoor toe komen. 

 

 

 

 
WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD 

 

Zaterdag 1 september 2018 

5-uurs van Lelystad 
 

Een leuke en gezellige wedstrijd op het IJsselmeer. 

 

10.30 uur: palaver 

11.00 uur: start 

16.00 uur: finish 

17.00 uur: steigerborrel 

18.30 uur: maaltijd 

 

Kosten voor inschrijving (per schip): € 15,00 

BBQ/buffet per persoon: € 17,50 

 

 

Meer informatie en inschrijven via de website van WVL. 

 

 

 

 



 

Banenkaart 5-

uurs. 

 

 

 

 

Het rode rak 

van de start 

naar de Sport 

F is een 

verplicht 

eerste en 

laatste rak. 

 

Rak Afstand 

  

Start/ Finish – Sport F 3.9 mijl 

Sport F –Sport E 1.5 mijl 

Sport F – Hr A 4.2 mijl 

Sport F – Kh 6.4 mijl 

Sport F  - Ez D 4.5 mijl 

Sport F – Rh A 7.6 mijl 

Sport E – Hr A 3.1 mijl 



Sport E – KH 5.1 mijl 

Sport E – EzD 3.4 mijl 

Sport E - Rh A 6.2 mijl 

Hr A -  KH 2.1 mijl 

Hr A – Ez D 5.2 mijl 

KH – Ez D 6.4 mijl 

Ez D – Ez C 3.0 mijl 

Ez C - Rh A 4.7 mijl 

Ez D – Rh A 3.5 mijl 

 

De essentie van de 5 Uurs WVL en WSV  Lelystadhaven : 

In tegenstelling tot een zeilwedstrijd waarbij een vastgestelde baan in zo kort mogelijke tijd 

gevaren moet worden, moet u in deze wedstrijd/tocht in 5 uur zoveel mogelijk gevaren mijlen 

realiseren. Er  wordt gevaren op het IJsselmeer. De te varen route kiest u zelf met 

gebruikmaking van gepubliceerde rakken, die maximaal 2x gevaren mogen worden.  

Als u finisht tussen 4 en 5 uur na uw start had u mogelijk met een andere rakkenkeuze wat 

meer mijlen kunnen scoren. Bij het passeren van de finish tussen 5 en 6 uur na uw start 

worden er "strafmijlen" afgetrokken. Binnenkomst vóór het 4e en ná het 6e uur leveren een 

DSQ op. 

Een deelnemende boot moet zijn baan zodanig afleggen dat een draad, die het kielzog van 

start tot finish voorstelt, wanneer deze wordt strak getrokken, alle in de Verklaring genoemde 

merktekens raakt maar niet “insluit”. In de schets wordt dit duidelijk gemaakt. Er wordt van 

G, via A, B en C naar D gevaren. Indien echter van B naar C en weer terug naar B wordt 

gevaren mag C zowel aan SB als BB gerond worden, ongeacht aan welke zijde B gerond 

is/moet worden. Deze bepaling wijzigt Regel 28 RvW. 

 

 

De Nederlandse Vereniging van Kustzeilers  

organiseert de 54e Kustzeilers 24uurs Zeilrace op 24 en 25 augustus aanstaande. Bevaren 

worden IJsselmeer, Markermeer, Noordzee en Waddenzee. 

Voor inlichtingen zie www.24uurszeilrace.nl of telefoon 06 833 90 69 89. 

 

  



Waterpeil IJsselmeer 

Het waterpeil in het IJsselmeer zal vanaf 2019 in de zomer flexibel worden. In het voorjaar 

zal het waterpeil 10 cm hoger worden, aan het einde van de zomer 10 cm lager. Het waterpeil  

in de zomer is nu nog vast, op 20 cm. onder NAP. Het waterpeil in de winter, 40 cm. onder 

NAP, blijft wel gehandhaafd. 

 

 


