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Voorwoord Willem Lubbers 
 
Beste Tridenters, 

Een heel gelukkig en voorspoedig 2015 voor jullie allen. 

-Met zo’n opening kan ik me geen buil vallen, en het is welgemeend. 

Na het genieten en overleven van de donkere dagen voor Kerstmis, de feestdagen, 
het eten, het bezoek, het uitgaan, en de drukte, kunnen we de blik  richten op het nieuwe 
jaar. 
Een jaar als een onbeschreven blad, met alle kansen, maar ook alle bedreigingen die daar bij 
horen, zowel persoonlijk, als voor de vereniging. 

-Mooi gezegd, maar wel een beetje cliché en een open-deur opmerking. Kan dat iets 
gewoner? 

Ik hoop dat het 2015 voor alle leden en hun gezinnen, donateurs en sponsoren een heel 
goed jaar wordt, met veel mooie Trident-momenten. 

-Dat kun je wel zo zeggen, maar net als andere jaren gaat natuurlijk niet alles gladjes lopen: 
slecht weer,  verstoorde gezondheid, zakelijke tegenslag, grote en kleine ergernissen en 
gebeurtenissen, ook in de vereniging. Moet je niet een beetje reëel blijven? 

Het doel van Trident is duidelijk, en staat als openingszin in de statuten: “de vereniging stelt 
zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport”.  Met zijn allen lekker het 
water op…, maar ook lief en leed op de kant delen. Daar zijn we een vereniging voor. 

 Feestjes en activiteiten met zijn allen horen erbij, maar soms de sores ook. Ieder lid  draagt 
op zijn eigen manier zijn steentje bij ter bevordering van ons aller watersport. Als 
toeschouwer, deelnemer, regelaar of met de handen uit de mouwen. 
 Samen uit, samen thuis als het kan, dan kom je verder. 
Net als in het echte leven. 
 
-Is dit niet een beetje zwaar voor een Nieuwjaars voorwoord? Beetje last van 
winterdepressie? 
 
Jullie kennen toch de spreuk: 
  

Niet het doel dat je nastreeft maakt gelukkig, maar de weg ernaartoe. 
 
Nogmaals voor jullie allemaal: veel geluk en voorspoed in 2015, ons doel is de leukste en 
gezelligste watersportvereniging aan de Maas, blijf met elkaar op weg daarnaartoe. 
 
Veel plezier. 
 
Willem Lubbers, voorzitter WZV Trident.  
-Heb ik dit al een keer eerder ongeveer zo opgeschreven? 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Van “Cristina” tot “Gerdina”.  
 

Naar Oldenburg. 
 
De volgende dag willen we de sluis van het Küstenkanal bereiken. 
Deze bevindt zich in Oldenburg, een stadje dat zich zo'n 70 km stroomopwaarts ligt aan een 
zijarm van de Weser, de Hunte genaamd. 
 
De vloed tilt ons weer langzaam uit de blubber en om 9,30 uur steken we van wal. 
De monding van de Weser, waar we nu varen, is een druk industriegebied, met veel 
scheepvaartverkeer en verraderlijke zandbanken. Goed uitkijken is dan ook geboden . 
Het eerste uur staat de stroom nog flink tegen en het is druk op het water, maar naarmate 
de dag vordert wordt het rustiger en schieten we lekker op.  
In de buurt van onze dagbestemming komt er meer scheepvaartverkeer, ditmaal van 
manoeuvreerde marineschepen. 
Het jachthaventje van Oldenburg waar we afmeren is vriendelijk en rustig. De oude 
faciliteiten worden beheerd door een vriendelijk oud echtpaar, dat ook het 
clubhuis/restaurant exploiteert. 
Over het stadje kan ik niet veel vermelden, we hebben er niet veel van gezien. 
 
Het Küstenkanal. 
 
De Oldenburgse sluis van het Küstenkanal wordt vanaf 8.00 uur bediend en we zijn de  
eersten, die  er die dag gebruik van maken.. 
Het kanaal is bedoeld als afwatering met als achterliggende gedachte een strategische 
verbinding  te maken tussen de Eems (Roergebied) en de Weser.  
Vrijwel recht, aan beide zijden omzoomd 
dooreen bomenrij lijkt het meer op een 
groene tunnelbak dan op een waterweg. 
Urenlang blijft het landschap verborgen 
achter een groene wal, waarachter af en toe 
een teken van leven hoorbaar en soms 
zichtbaar is, dit in de vorm van een auto of 
landbouwvoertuig.  
Een enkel zandschip is die dag onze enige 
tegenligger, een betonfabriek de enige 
plaats, waar wat zakelijke activiteit te 
bespeuren is. 
Om het uur wisselen we elkaar af aan het roer, want, het valt niet mee om onder deze  
omstandigheden wakker te blijven. Halverwege de middag komen we aan bij de sluis naar de 
Eems. “Selbstbedienung”, lees ik op een groot bord, “Drücktaste betrachten”. 
Zorgvuldig lees ik de voorschriften en aanwijzingen, tenslotte druk ik op de voorgeschreven 
knop. We wachten, maar er gebeurt niets, de sluisdeuren blijven hermetisch gesloten.  
Doe ik iets fout, of is er misschien een storing ? 
We bellen aan bij de woning op het complex: Helaas, geen enkel teken van leven. 
Dan zelf de sluis maar inspecteren.  



 

 

 

 

Drukken op de volgende bedieningsknop, onderaan de vluchtladder in de sluiskolk, sorteert 
ook  geen enkel effect. Beide deuren blijven dicht. Ik klauter weer uit de sluis en laat mijn 
blik over het complex dwalen .Mijn oog valt nu op een opstelling aan het einde van de 
wachtsteiger, aan de andere kant van de  sluis. Ik loop er naar toe om poolshoogte te 
nemen.  De tekst op het bord bij deze knop geeft weer hoop op verlossing:  
Nach Schleusepassage Drücktaste betrachten!” staat er met vette letters en een 
uitroepteken. 
Zo wordt de sluis dus na het verlaten vrijgegeven voor de volgende passant en werkt het  
zelfbedieningssysteem weer probleemloos. 
De Eems 
 

  
We varen nu op de Eems. De middag is  
grotendeels verstreken, hoogste tijd om 
een ligplaatsje te zoeken. 
In een zijarm, vlak voor de eerste sluis in 
de Eems,die we moeten passeren, vinden 
we een plekje: aan een steigertje vlakbij 
een hotel is nog een plaatsje vrij.  
De oude schipper van het jacht aan de 
privésteiger naast ons heeft daar zijn eigen 
paradijsje om zich heen verzameld. 
Zo te zien heeft hij veel affiniteit met 
figuurzagen, wat minder met tuinieren en 
helemaal niets met scheepsonderhoud.  
 

 

 

 

 

Het hotel is vanaf de ligplaats 

moeilijk te bereiken, dus vanavond 

koken we zelf en dineren in de 

kuip, genietend van het unieke 

uitzicht. 

 

 

Een gouden avond valt nu in alle 

rust over alweer een 

gedenkwaardige dag.  



 

 

 

 

Jeugdzeil seizoen 2014. 
 

Na het afscheid van Tanneke & Geert afgelopen jaar is de jeugdzeilcommissie in 2014 met 
een gedeeltelijk nieuwe bemanning, Niels en Bas vol energie verder gegaan. In de loop van 
het jaar is daar Joep van der Pol aan toegevoegd. 
Op het eind van het jaar terugkijkend kunnen we concluderen dat het een uitermate 
geslaagd jaar is geworden. Enkele hoogtepunten: 

 De animo voor deelname was zo overweldigend dat we een 2de groep optimisten 

beginners hebben gevormd, waardoor we in de ochtend vaak wel 12 optimisten in 2 

groepen en soms gecombineerd hadden varen. ’s Middags werd er met  1 optimisten 

groep, 1 Open BIC en 1 splah/ laser groep gevaren. Totaal dus zo’n 28 kinderen op 

een dag.  Over het hele jaar slechts 1 uitvaller, en diverse vragen en aanmeldingen 

om ook deel te kunnen nemen. 

 In totaal is er op 10 zondagen les gegeven, met dank aan diverse vrijwilligers die de 

commissie ondersteunden  

 Het weer was fantastisch! De dagen met regen waren zeer sporadisch, zon in 

overvloed! 

 De lessen zijn probleemloos verlopen, gelukkig geen incidenten. 

 De jeugdzeilers  hebben in grote getale deelgenomen aan de Trident zeilwedstrijden, 

toch 1 van de hoogtepunten van het Trident seizoen. Voor de opti’s en de BIC’s  was 

een baan uitgelegd voor de haven zodat de fans vanaf de kant de deelnemers 

luidkeels konden aanmoedigen, wat vol enthousiasme werd gedaan! 

 Er is een jeugdweekend georganiseerd tesamen met de jeugd uit Heusden met de 

nodige activiteiten op en rond het water waarbij de oudere jeugdzeilers zijn blijven 

slapen in Bolzicht of een tent. Dat weekend heeft het genoeg geregend voor het hele 

seizoen! 

 Een grote Trident  delegatie is afgereisd naar de Gouden Oetel. Opti’s, BIC’s en een 

kratje bier zijn op het ponton geladen en naar de Korenwaard afgereisd. Een groot 

succes! 

 Na de zomer zijn de optimisten zeilen vervangen door nieuwe rood /witte  en 

blauwe/ witte zeilen, met dank aan zeilmakerij Van de Werff die het jeugdzeilen een 

warm hart toedraagt en voor een hele mooie prijs dit wilde maken.   

En dan de plannen voor volgend jaar: 

 Eigenlijk op dezelfde voet verder. Het concept voldoet prima, een vergelijkbaar 

aantal dagen les willen we organiseren, met daarnaast weer een aantal bijzondere 

activiteiten. 

 Er staat wel 1 bijzonder project op stapel: De optimisten, en zeker de oudsten zijn 

aan vervanging toe. Met name luchtkasten beginnen te lekken, wat in geval van 

omslaan voor vervelende situaties kan zorgen. Aangezien deze boten al behoorlijk 

oud beginnen te worden en we nog lange tijd verder willen met jeugdzeilen is 



 

 

 

 

vervanging gewenst. Omdat de kosten hiervan niet volledig uit het 

onderhoudsbudget betaald kunnen worden, gaan we op zoek naar sponsors. De 

eerste is al binnen, de Rabo heeft namelijk al toegezegd een gedeelte mee te gaan 

betalen. Afhankelijk van hoeveel we binnen halen zullen we de bootjes gefaseerd 

gaan vervangen. 

 
En tenslotte: 
 
We zien regelmatig zowel voormalige als huidige jeugdzeilers op regionale als ook landelijke 
wedstrijden verschijnen. Wat ons betreft een prima ontwikkeling!  
 
 

  



 

 

 

 

Evenementencommissie jaaroverzicht 2014 
 
Nieuwjaarsduik  
Het jaar trapten we zoals altijd weer af met een gezamenlijke activiteit van Noad, EHBO en Trident.  
1 januari was ons goed gezind; de weergoden werkten mee en mede daardoor was de opkomst 
goed. Een kompleet elftal van Noad gaf zich over aan de Afgedamde Maas. Ook het aantal Trident 
deelnemers was bovengemiddeld! Zelfs ereleden van Trident waagden zich in de golven. 
 
Openingstocht 24 mei 
Met 29 deelnemers verspreid over een tiental boten hebben we dit jaar koers gezet richting de 
Andelse Sluis. Dankzij het zonnige weer en het beschutte plekje, want er stond een fris briesje,  
hebben we heerlijk gepicknickt aan de Gelderse kant van de sluis. De dames Baauw maakten 
dankbaar gebruik van de bries en hebben heen en terug de tocht gemaakt in een open zeilboot.  
Om de calorieën te verbranden waren er wat oefeningen bedacht; 2 man sterk in een big bag leverde 
prachtige kapriolen op. 
 
Tridentweekend  
Vanwege de late Pasen en daaruit volgende late Hemelvaartsdag en Pinksteren  ook een laat 
Tridentweekend; Op 21 en 22 juni was het eindelijk zover. De zeilers in hun knollentuin!  De 
evenementencommissie draagt weer zorg voor de feestelijkheden voor de zeelieden en landrotten 
op het gezamenlijke schippersbal.  Wat we vorig jaar nog de keet aan de haven noemden,  is 
inmiddels omgetoverd tot een prachtig Bolzicht!  
Het standaard meubilair is niet alleen mooi en praktisch, maar spaart ook de ruggen van de 
organisators; de zware tafels kunnen voor goed in de loods blijven!   
Met bijna 75 eters en feestgangers kunnen we weer terugkijken op een geslaagd weekend. 
 
Barbecue 13 sep 
Er was weer ruim voldoende hout gehakt om de everzwijnen, elanden en bruine beren te kunnen 
garen. De lucht van het bradende vlees bracht weer heel wat mensen op de been richting de 
buitendijkse gronden van Trident. Om het gemis van het nummertjes evenement in het voorjaar te 
compenseren was er een korte bingo ingelast. De hoofdprijs werd door de jongste telg van de familie 
Kamphuis in de wacht gesleept. Daarnaast hebben we het op een akkoordje met de verenigde 
Gelderse Compagnie die voor ons een prachtige lichtshow hebben verzorgd.  
 
Activiteiten 2015 
Het programma van 2015 zal vergelijkbaar zijn met dat van 2014. Na de geweldige respons op de 
bingo tijdens de bbq wordt overwogen weer een voorjaarsbingo te organiseren. Na polsen van de 
leden tijdens de najaarsvergadering bleek er wederom belangstelling voor een gondelvaart rond 
Bevrijdingsdag. 

 

Namens de evenementencommissie,  

Mike van Bergeijk 

Noot van de redactie:  Houd uw kerstverlichting nog even bij de hand want, zoals Mike al 

schreef,  komt er weer een ouderwets gezellige gondelvaart aan. Deze vaart staat gepland op 

5 Mei. We hopen, met zoveel mogelijk versierde boten, de Afgedamde Maas te verlichten.  

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Koos Versteeg  “Tussen Wind en Water” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan ben je eens vroeg uit de veren gekropen 

en je vaart lekker door. De ochtendzon blaakt. 

Opeens is er mist, geen hand meer voor ogen! 

Een zekere koers vol vertwijfeling raakt. 

 

Hoe kom je het best uit zo'n situatie 

en vind  in verwarring weer richting en doel? 

Voor even verdwaald -  geen paniek of frustratie! 

Gebruik je verstand en negeer je gevoel. 

 

Scherp oren en ogen, let goed op obstakels, 

speur naar signalen van licht of geluid. 

Zo vind je een weg tussen zekere bakens 

  



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

De redactie wenst iedereen een fantastisch nieuwjaar toe! 
 
 
 
Ondertussen is alle input voor de volgende nieuwsbrief welkom op: 
redactie@wzvtrident.nl 
 
  
 

 

 

    

 

 

  

 

mailto:redactie@wzvtrident.nl

