
 
 

NIEUWSBRIEF Januari 2022 St Staverse Jol en Jonge Vissers Onder Zeil 

Het afgelopen jaar hebben ondanks de maatregelen veel activiteiten en werkzaamheden plaats 

kunnen vinden door de creatieve en flexibele inzet van onze vrijwilligers en de Jonge Vissers 

zelf. Er is lekker veel gevaren, op o.a. snelheid en er is gevist, op o.a. dobbers, baars en krab. Het 

deelnemen aan de visserijdagen in Workum (zeilende visserij) door de beide jollen met de jonge 

bemanningsleden en schippers is toch wel één van de hoogtepunten van het jaar. Ondanks de 

harde wind hebben ze fantastisch gevaren en gevist. Het was een prachtige afsluiter van het 

seizoen. Ik ben dan ook super trots op de jongelui. We willen langs deze weg nogmaals eenieder 

bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. We kijken alweer met veel plezier vooruit naar het 

nieuwe jaar.  Inmiddels zijn we bezig met onderhoudsklussen en -plannen. Ook staan er veel 

nieuwe activiteiten op de agenda, waaronder één heel bijzondere. 1 mei vieren we het 10 jarige 

bestaan van Stichting de Staverse Jol en de Jonge Vissers Onder Zeil. Wat een mijlpaal! Houdt de 

sociale media goed in de gaten!  

Dan rest mij nog iedereen het allerbeste te wensen voor het komende jaar, een behouden vaart, 

een goede gezondheid en veel geluk! Tot ziens!   

Golvende groet van Annegreet, de voorzitter 

Ik wil je in ieder geval naar onze website doorverwijzen https://www.staversejol.com . Hij is 

volledig vernieuwd en we zijn hier heel trots op. Het is echt een avontuur om er wat rond te 

kijken. Op https://www.staversejol.com/jongevissersonderzeil/#vasteactiviteiten  is een leuk 

filmpje te zien waarin een uitgebreide impressie te zien is van de activiteiten van de Jonge 

Vissers Onder Zeil. Hierna volgt een overzicht met foto’s. 

 
 
Samen nieuw hoekwant maken 
 

 
 
 
 
 

 
 
28 augustus - Zeilwedstrijd Oudega 
HL90 met Jan van Klink werd 2e 
 

 
 
 
 
 

https://www.staversejol.com/
https://www.staversejol.com/jongevissersonderzeil/#vasteactiviteiten


 
 
4 september – Zeilwedstrijd 
Hindeloopen Slotspektakel 
HL90 met Jan van Klink werd 3e 
 

 
 

 
 
De einduitslag over 3 wedstrijden 
Eerste 3 plaatsen: 
1. ST79 – Ivor van Klink 
2. HL90 – Jan van Klink 
3. ST16 – Henk Zijlstra 
Er is met een drone een film gemaakt van de 
wedstrijd in Hindeloopen. Deze is te zien op: 
https://www.staversejol.com/fotos-en-film-
hindeloopen/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10, 11 en 12 september – UIT festival 
De JVOZ hebben samen een film opgenomen 
die tijdens dit festival vertoond is in 
Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum. 
Het thema was “Buitenbeentjes”. 
Foto’s over het maken van de film zijn te 
zien op: https://www.staversejol.com/film-
de-tijdzeiler-tijdens-uitfestival/  
 

 
 
11 en 12 september – Open 
monumentendag 
Er is door Piety Bouma een mooi interview 
gegeven wat op hun site is geplaatst. 
 

 
 

Filmpje voor RABO Club Support Actie 

De JVOZ hebben zich tot echte acteurs 

ontwikkeld. Voor de RABO Actie is een heel 

grappig filmpje gemaakt en tien op: 

https://www.staversejol.com/jongevisserso

nderzeil/#jvoznieuws  
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16 – 24 oktober aangepaste versie van de 

Visserijweek 

Op Facebook van De Jonge Vissers Onder 

Zeil zijn veel foto’s per jaar te zien vanaf 

onze eerste deelname in 2012. 

 

 

5 november – Winterfair Workum 

 

 

 

 

 

Verkoop via facebook, email, bij 

activiteiten 

 

LET OP: 1 mei 2022 10-jarig jubileum van de 

stichting. Een officiële uitnodiging volgt nog. 

 

Ook dit jaar is je donatie weer van harte 

welkom. Je kunt een bedrag overmaken op: 

Bankrekeningnr. NL88 RABO 0345 283 260 

Onder vermelding van:  

je naam en “donatie 2022” 


