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John Bruggeman 2de keer op rij
de winnaar van de Blue Peter

Zeilpret voor jonge honden; luidt de kop in de PZC
Het zijn de gaffels dat hen verbindt!
Wat ooit begon als een gezellige zeildriedaagse is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend
evenement. Enorm trots om 18 bemanningen te zien strijden om de titel “beste schipper”, “slimste
schipper” en “snelste schipper”.
Het jeugdteam van de SBH ging hun alle voor. De jeugd komt terug in het varende erfgoed. Ze
storten zich bloedfanatiek op het op zeil aanlanden, de missie van de op dag 1 gehouden Poorten
race. Tijdens de Grevelingenacht worden ook alle steigers aangedaan door de meesten.
John Bruggeman met zijn jonge honden van de UK 102 sleepte de titel beste schipper in de wacht en
is voor het 2e jaar op rij de eind winnaar geworden van de Blue Peter. Proficiat!
De debuterende Westerdijk zeeschouw Leviathan heeft een fantastische prestatie geleverd om als
2de te eindigen in het eind klassement. De “Jonge” Sinjoor afkomstig uit het prachtige Paal (BE) is 3de
geworden.
Zie voor het volledige overzicht en eindklassement verder in deze nieuwsbrief.
We hebben besloten toch een DVD samen te stellen met foto en film materiaal. Deze zal het foto en
film materiaal bevatten, die wij tijdens de Blue Peter hebben gemaakt en ontvangen.
Een DVD bestellen? Mail ons dan. De kosten zullen zijn €12,= incl. verzendkosten.
Stuur een mail aan: contact@bluepeterhardzeildagen.nl
Het lustrum fotoboek is niet meer te bestellen.
Deze ligt met de feest dagen op de mat bij deelnemers, die deze hebben besteld.
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Wie zijn de “Vrienden van de Blue Peter” ?
Het zeilevenement is niet mogelijk zonder de
materiële en financiële steun van onze sponsors.
Wij zijn dan ook enorm trots om de volgende
“trouwe”partijen dit jaar te mogen noemen.
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Meer vrienden van de Blue Peter

Stichting Blue
Peter
Hardzeildagen is
doorgaans op
zoek naar nieuwe
sponsoren.
Wilt u met uw
bedrijf bijdragen /
meedoen of op
een andere
manier ons
ondersteunen laat
het ons dan even
weten. Wij
kunnen dan een
passend Sponsor
participatie met u
bespreken.

De kanjers achter het bakkie met een plakkie!

Connie en WSV Bru bedankt voor jullie gast vrij ontvangst

Mogelijkheden zijn eindeloos
Voor de industriele toepassingen zijn er legio producten te leveren





Rolzeilen, scheidingswanden/ schuifgordijnen, aanhangwagenzeilen, containerzeilen, terrasoverkappingen, machinehoezen, ankerlierhoezen,
cabinehoezen.
Simon: recent hebben wij in opdracht van de Brandweer een aantal poppen gemaakt voor brandoefeningen. Mogelijk niet het eerste waar u aan denkt bij
een zeilmakerij, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.

Adres:
Tel:
Website:
Mail:
Facebook:

Ridder van Dorplaan 5a 3284 AT ZUID-BEIJERLAND
0186-612702
www.denboersails.nl
info@denboersails.nl
www.facebook.com/denboersails

Blue Peter feliciteert!
Roberts 50 jaar

Bij Robert’s zijn ze gespecialiseerd in maatwerk. Dat geldt
natuurlijk voor boot- caravan- loungesets- en
bankstelkussens, maar ook voor een matras op maat.
Op de scheepvaart bijvoorbeeld zijn er veel afwijkende
matrasmaten, bij plezierjachten en zeilboten moeten de
matrassen in een speciale vorm in de punt of in het
achterschip.

KME winnaar KNVTS Schip van het jaar 2016

Winnaar KNVTS Schip van het Jaar 2016
MDV 1 "Immanuel"
Maandag 31 oktober 2016 is tijdens het Maritime Awards
Gala in Studio 21 in Hilversum de winnaar bekend gemaakt
van de KNVTS Schip van het Jaar prijs 2016. Een
beoordelingscommissie, bestaande uit vooraanstaande
functionarissen uit de maritieme bedrijfstak, heeft het
visserijschip MDV 1 "Immanuel" als winnaar uitgeroepen.
Het schip is gebouwd door een samenwerkingsverband van
Hoekman Shipbuilding en de Machinefabriek Padmos.
Kramer Marine Engineering heeft het casco getekend, dat
gebouwd werd door Casco & Sectiebouw Rotterdam (C.S.R),
terwijl voor het ontwerp van de voortstuwingsinstallatie werd
samengewerkt met Elektro Westhoeve.

Check out this beautiful photo of our lift on
board of Feadship's MY JOY.

Northshore Yachts
Holland maakt van
regenachtige
ochtend een waar
Mini- Aak spektakel.
Zeil plezier voor jong
en oud.
http://northshoreholland.nl/mini-aak-ma-27/

Uniek
Al snel werd duidelijk dat ik het over een
uniek concept had! Er is immers in dit
genre totaal geen vergelijkbaar scheepje
te vinden. Door alles tot in detail zo
origineel mogelijk te houden, mede door
het gebruik van zwaarden, is een erg ruim
kuipje ontstaan, waarin 2 wat grotere
kinderen of een volwassene met kind
gemakkelijk plaats kunnen nemen.
Gaffel getuigd, grootzeil en fok,
aangehangen roer en korte opsteker
(boegsprietje) zorgen voor perfecte
zeileigenschappen…kortom een scheepje
waarmee kinderen het ultieme zeilen snel
onder de knie krijgen en hun leven lang
niet meer kwijtraken!

Vlaardingse distillateur vreest kerststrop
door alcoholtekort; bron RTV Rijnmond

http://www.vl92.com/en/the-shipment

De Vlaardingse distillateur Van Toor is bang dat
de productie van Schelvispekel in gevaar komt,
nu er geen alcohol meer beschikbaar is als
grondstof.
De fabrikant heeft door problemen bij fabrieken in
Engeland en Duitsland geen alcoholvoorraad
kunnen produceren. De belangrijkste fabriek in
Nederland moet nu ook aan die landen alcohol
leveren. Voor de grote distilleerderijen lijkt er nog
wel alcohol te zijn. De kleine bedrijven, zoals Van
Toor, zouden nu weinig of niets krijgen.
Bij het Vlaardingse bedrijf wordt al 130 jaar de
plaatselijke kruidenbitter Schelvispekel gemaakt.
Ook komen er diverse likeuren, moutwijn en gin
vandaan.
Slijterijen
De kerst is de belangrijkste periode van het jaar
voor de drankenproducent. Maar nu de voorraad
alcohol op is kan er geen nieuwe sterke drank
gemaakt worden. Gevreesd wordt er straks nee
verkocht moet worden aan de slijterijen.
De alcoholfabrikant heeft een gesprek met Van
Toor gehad en verwacht begin volgende week weer
te kunnen leveren.
De alcohol-fabrikant heeft nog niet gereageerd.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/148675/Vlaardi
ngse-distillateur-vreest-kerststrop-dooralcoholtekort

Nu lachen ze
nog, maar straks
moeten ze aan
de bak! Wij
gaan knallen!

Mag je alleen
bij steigers
aanlanden?

He Han, Lijkt ’t al
een beetje op
traditioneel
trapeze zeilen?

Op de
zandbank
staan geen
bolders..

Ja, Begint er op te lijken!
Leendert, weet je
dit wel heuull
zeker? Er liggen er
al twee!

Ja, die kunnen
we makkelijk
samen hebben!!

Prachtige zeil dag heeft een record
aan aanlandingen opgeleverd. UK
102 is dit jaar de Beste van de 18
deelnemers.
Wat kun je verwachten
van iPS?
Hoge wereldwijde en
persoonlijke service,
transparantie,
gekwalificeerde
uitzendkrachten,
flexibele en
professionele
personeelsoplossingen,
24/7 responsiviteit en
complete
grensoverschrijdende
payroll
services.Wereldwijde
personeelsoplossingen
iPS is de belangrijkste
bron voor
personeelsoplossingen
in alle aspecten van
onze industrieën. iPS
heeft ervaring met het
rekruteren van hoog
opgeleid personeel met
ervaring, van een
enkele specialist tot
een volledig team.

Pff. Was wel
vroeg
vanochtend!

Blue Peter onair.
Live interview op
Omroep Zeeland

Service
van de
SPAR uit
Brouwers
haven.

Vers brood!

CC 257 in
strijd met de
bemanning
van de
Leviathan.
Het regent en
waait enorm.
Het is
wachten op
beter weer.
En beter weer
is het zeker
geworden!

Yesss!
We did it
again!

Lekkerrr…
Ehh…puh!

Wat begon met heel veel
regen en wind eindigde op
de hardzeildag in een
prachtige zeil middag.
Alle opstappers van de
sponsoren hebben een
heerlijke zeil middag gehad
en aansluitend van het diner
en muziek kunnen genieten.
Organisatie kijkt terug naar
een enorm geslaagde
jubileum editie.
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De winnaar van de schippersopdracht. Onverdroten.

