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Voor menigeen zit de vakantie er weer op. Daar de herfstvakantie dit jaar laat valt, zijn wij 
(Wout sr., onze jongste dochter en mijn persoontje) er vorig weekend op uit getrokken. Een 
huifkar met een paard ervoor was ons onderkomen. Dan ga je op een gegeven moment op pad 
en na een uur of wat hobbelen sprak Wout de legendarische woorden; ‘Dit is nog erger dan 
een zeilboot’. Een ervaring rijker. Géén klok, radio, t.v. Maar zielsblij dat Wout zijn mobiel 
bij zich had. In het Friesch – Drentse woud kun je door de bomen het bos niet meer zien als je 
verdwaald bent.  
9 Juni zijn een aantal (bijna allemaal) cursisten van Kielboot 1 en 2 met de ‘Lesgevers’ een 
dag gaan zeilen in Heeg, Friesland. Piet  Wildschut had de organisatie op zich genomen. Het 
mag gezegd worden: van begin tot het eind was het perfect geregeld! Eén van de opvarenden 
heeft wat op papier gezet. Eén van de ‘Lesgevers’ óók! 
En dan een belangrijke doelgroep van de vereniging: De Jeugd! Mede dankzij de inzet van 
Anja Boersen en de WVA fotograaf, Hans Zijm, is het één en ander tot stand gekomen. Zij 
hebben de leden van optimisten CWO 1en 2 op een prachtige wijze benaderd en …. Nee, dat 
gaat u zelf maar ontdekken. (Lezen!) 
De Kolibri Klasse heeft zich uitgebreid, wees welkom…. 
Een ieder zal iets van Sail Amsterdam hebben meegekregen. Een lid van de WVA; Michel 
Boersen was met 64 anderen jongeren uit Noord Holland ingeloot om deel te nemen aan de 
zeilrace Race2sail. Zaterdag 20 aug.jl. lag ‘zijn schip’ in Den Helder en hebben wij een 
rondleiding gekregen. Michel duwde mij het schrift met aantekeningen onder mijn neus. 
Verderop in het clubblad kunt u zijn belevenissen lezen. Tevens is Michel de hoofdpersoon 
van ‘het interview’. 
Diverse zeilwedstrijden liggen alweer achter ons. De uitslagen staan op papier. Waarbij de 
uitslag van de Sloepenrace, die niet in het vorige clubblad was geplaatst, een aandachtspunt 
mag zijn!  
Ondertussen begint het eerder donker te worden, maar we kunnen overdag nog een prachtige 
nazomer krijgen. Dat zou toch heerlijk zijn! Kunnen die nieuwe sandalen van mij misschien 
nog ingelopen worden. Ze liggen eigenlijk alweer in de doos. 
Kijkend in de agenda zie ik dat er nog wedstrijden en andere activiteiten in het verschiet 
liggen. 
Waarschijnlijk komen wij elkaar wel ergens tegen. 
Hannie Meskers 
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VANUIT DE PREEKSTOEL 
 
September is het al weer en het einde van het watersport seizoen is in zicht. 
Nog een paar dinsdagavonden, de palingrace en de WVA versus MWV wedstrijden en het 
seizoen is weer voorbij. 
Veel mooi weer hebben we niet gehad dit jaar maar ik denk dat de meeste zeilers wel aan hun 
trekken zijn gekomen, ze hebben tenslotte voor drie jaar wind in een jaar verslonden. 
We hebben dit jaar eigenlijk wel een mooi jaar gehad en met de O-jollen nog vers in het 
geheugen, waarbij alles in het water dreigde te vallen omdat het landje van Piet Ottens alleen 
met moerasvoertuigen bereikbaar was. 
Gelukkig heeft de firma Snoek ons uit de brand geholpen door ons hun terreintje voor de 
campers ter beschikking te stellen. 
Ondanks de slechte weken ervoor werd het een schitterend weekeinde, waaraan niet alleen de 
zeilers maar ook alle vrijwilligers een hoop plezier hebben beleefd. 
Ook lieten de WVA leden zich weer zien op de 24 uurs race op en hoe! 
Terwijl mijn persoontje met de Kliever en Michiel Lok met de Vrije Vogel deze keer iets 
minder presteerden, deden Leo Bijlsma en Gerard Schalkwijk goede zaken. 
Leo, die bij de eerste 15 in de toer eindigde (er deden 450 zeiljachten mee) en Gerard, die met 
zijn Yacht Vision een schitterende eerste plaats in de IMS in de wacht sleepte. 
Dat dit voor hem toch wel belangrijk was blijkt uit het feit dat hij hiervoor niet alleen Laura 
Engel, maar ook een compleet professionele bemanning inhuurde, inclusief Harry 
Amsterdam. Werkelijk alles is Gerard er aan gelegen om de WVA zo hoog mogelijk in het 
vaandel te krijgen. 
Leo en Gerard, gefeliciteerd met deze prestatie! 
 
Er zijn nog een aantal actieve en een paar meer sociaal getinte activiteiten dit jaar dus ga ik 
ervan uit dat ik u allen nog wel op de haven tegen kom dit jaar en misschien nog wel bij een 
wedstrijdje. Ik moet me nu klaar gaan maken voor de sluitingswedstrijden bij de MWV dus 
allemaal tot ziens op de haven, 
 
Cees Boersen 
 
 
 

FEESTAVOND 
 

OP ZATERDAG  8 OKTOBER 2005 
In clubhuis ‘ DE AAK ‘ , aanvang 20.00 uur 

 
PROGRAMMA: 

- Uitreiking van de diploma’s aan de cursisten van: 
CWO I en II en Jeugdzeilen CWO II 

- Uitreiking van de speciale prijzen. 
- Verloting. 

Wij zorgen voor de loten en prijzen met humor en spanning. 
Uw aandeel is het kopen van de loten. 

Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 
Laten we er met zijn allen een leuke avond van maken. 

 
 



Palingrace 2005 
Op zondag 19 september wordt het watersportseizoen van onze vereniging afgesloten met de 
traditionele Palingrace. De inschrijving staat open voor kajuitjachten, open zeilboten en 
motorboten en kan gedaan worden via de website www.wvamstelmeer.nl of telefonisch bij de 
wedstrijdsecretaris, Jan Bethbeder op nummer 06-24863089, maar ook op de dag zelf in het 
clubhuis tussen 10 uur en 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt de dagprijs van een pond 
paling. Voor elke ingeschreven boot is er een pond gerookte paling. 
Voor motorboten wordt er een puzzeltocht uitgezet, de zeilboten varen, afhankelijk van de 
wind, één of twee rondjes rond de vaste wedstrijdboeien. 
De start van de Palingrace is om 12.00 uur. Prijsuitreiking, extra ponden paling gaat via een 
verloting. De nummers 1, 2 en 3 in elke klasse krijgen extra loten, dus ook meer kans op een 
extra pond paling. De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na afloop van de race. 
 
Uitslagen sloepzeilen. 
Door omstandigheden zijn de uitslagen van het sloepzeilen er in ons vorige clubblad bij 
ingeschoten. Omdat wij ons toch met 2 ploegen in de strijd hebben gegooid willen wij u deze 
uitslagen niet onthouden. 
1. Marine Watersport Vereniging 2     schipper  Ruud van Leerdam  13,7 punten 
2. W.V. Amstelmeer  2      Cor Walrave   16.0 
3. W.V. Anna Paulowna    P. Klaassen   25.4 
4. W.V. Jan van Ketel    Leon Siteur   35,7 
5. W.V. Onrust     G.J. van Egien   37,0 
6. W.V. Amstelmeer 1    Wico Stam   38,7 
7. Marine Watersport Vereniging 3   Gerwil Klomoenhouwer 46,4 
8. Marine Watersport Vereniging 1   Siep v.d. Land   48,7 
Het mag toch wel even genoemd dat de 2e plaats wordt ingenomen door de  vrouwenploeg 
van de WVA een niet geringe prestatie.    
 
Open Clubkampioenschappen 2005 
Op 20 en 21 augustus zijn de open clubkampioenschappen gezeild. Dit jaar was de 
belangstelling minimaal. In de Open klasse waren er slechts 5 inschrijvers, waarvan er maar 4 
hebben meegevaren. In de kajuit klasse waren er ook 5 inschrijvers, die wel allemaal gezeild 
hebben. In de Centaur klasse leek het er eerst op dat er geen deelname zou zijn, maar door een 
laatste krachtsinspanning van Ruud van Leerdam waren er nog 6 Centaurs op het water. 
Gelukkig werd er in dit clubkampioenschap nog meegedaan door de Spanker klasse die 
tijdens dit weekend een klassenevenement bij ons zeilden. Zij waren met 16 boten 
vertegenwoordigd. 
Ook het rond krijgen van het comité kostte veel moeite, dit is met veel kunst en vliegwerk 
voor elkaar gekomen. De oorzaak van dit alles was een combinatie van factoren. Door de late 
vakanties in deze regio waren er nogal wat mensen op vakantie. In Amsterdam vond het 5 
jaarlijkse evenement Sail plaats. Dat is ook een grote publiekstrekker. Tot slot was er in de 
groep medewerkers nog een ziekmelding. 
Gelukkig was het weer dit weekend de vriend van ons allen. Er stond niet al te veel wind, een 
windkracht 2 tot 4 op zaterdag en op zondag kracht 0 tot 2. Gelukkig bleef de wind op 
zaterdag gedurende wedstrijden uit één hoek waaien, waardoor er geen wedstrijden 
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afgebroken hoefden te worden, of banen verlegd moesten worden. Op zondag gaf de wind 
meer problemen. Het grootste probleem was er in de morgen. Aanvankelijk stond er een 
kleine bries. Tijdens het leggen van de baan draaide wind echter steeds en viel uiteindelijk 
helemaal weg. We hebben toen ongeveer een uur op het water liggen wachten. Na een uur 
hebben we de morgenwedstrijd uitgesteld tot na de middag. Na de middag heeft er enige tijd 
een windkracht 2 gestaan, waardoor er toch nog een wedstrijd gevaren kon worden. De 
deelnemers aan de wedstrijden hebben er ondanks het tegenvallende aantal deelnemers toch 
mooie spannende wedstrijden van gemaakt. De uitslagen zijn als volgt: 
 
Uitslagen Clubkampioenschappen 20 en 21 augustus 2005 
Uitslag Centaur 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 
1 1658 Ruud van Leerdam, Vincent de Vries 5,0 1 1 1 2 
2 1656 Gerard van Duyn, Mark van Duyn 11,0 3 3 2 3 
3 1662 Richard Bakker, Daan Balders 12,0 2 2 dnf 1 
4 1659 Sjef van Opstal, Rodney Hooijman 15,0 4 4 3 4 
5 1657 Robin Bos, Jeroen Hartsuiker 19,0 5 5 4 5 
6 675 Rene Dijkstra, Anja Dijkstra 24,0 6 dnf 5 6 
 
Uitslag Kajuit klasse (SW factor) 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 
1 Dehler 31 31 Cees van Silfhout, Frank 8,0 2 2 3 1 
2 Compromis 909 90 Wico Stam, Sjaak Meskers 10,0 1 3 2 4 
3 Kolibri 560 498 Pieter Sijtsma, Piet Karman 12,0 5 1 1 5 
4 Dehler 31 3131 Peter Engel, Caroleen en Laura 13,0 3 4 4 2 
5 Dehler 34 8888 Cees Boersen, Michel Boersen 17,0 4 5 5 3 
 
Uitslag Open          SW factor 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 
1 Finnjol 54 Dave de Groot 4,0 1 1 1 1 
2 Vrijheid 654 Joost Dijkstra, Hans Zijm 11,0 2 3 2 4 
3 Olympia-jol 172 Hans Boersen 13,0 dnc 2 3 2 
4 Vrijheid 1384 Ton Roelofsen, Coen Dijkstra 19,0 dnc 4 dnf 3 
5 16m2 4412 Ruud Bekema, NNB 24,0 dnc dnc dnc dnc 
 
In de Spankerklasse deden 17 boten mee. Jan Bethbeder eindigde op een verdienstelijke 
11e plaats. 
 
 
ONK O-jol 2005 
Van 14 juli tot en met 17 juli 2005 is op het Amstelmeer het Open Nederlands 
Kampioenschap O-jollen gevaren. Na veel en lang lobbywerk van Klaas Smit, oud O-jol 
zeiler, kwam ruim een jaar geleden het verzoek van de O-jollen organisatie bij de WV 
amstelmeer om in 2005 het ONK voor hun te organiseren. De verwachting van de organisatie 
was dat er ongeveer 80 boten aan mee zouden doen. Een grote wens van de organisatie was 
om alle boten in één start weg te starten. Aan dit verzoek kon voldaan worden als het aantal 
deelnemende boten niet boven de 80 zou komen. Meer dan 80 boten zou een splitsing, een 
voorselectie tot gevolg hebben. Na een jaar van intensief overleg met de klassenorganisatie 
kon dan de wedstrijdserie op 14 juli beginnen. 
Gedurende de dagen voor het kampioenschap lag Klaas Smit, die al heel lang lid is van onze 
vereniging,  in het ziekenhuis. Hoewel wij er niet op hadden gerekend dat hij er bij kon zijn 
heeft hij ons allemaal verrast door een paar maal  te komen. Iedereen was dan ook erg blij 
Klaas te zien en te merken dat zijn gezondheid weer de goede kant op ging. 



Een grote groep vrijwilligers, zowel op de kant, op de haven, in het clubhuis en op het 
waterheeft ervoor gezorgd dat het evenement op het Amstelmeer gehouden kon worden. Met 
medewerking van onze buurvereniging, de marine watersportvereniging, die een vlot 
beschikbaar stelde, is er langs de kade een extra slipway gemaakt. Hierdoor konden de boten 
verdeeld over 2 slipways te water gelaten worden. Achter het dijkmagazijn was het veld 
omgetoverd tot camping. De bedoeling was dat daar de tenten, caravans en campers neergezet 
zouden worden. Echter door hevige regen in de voorgaande week konden de campers daar 
niet staan. Die zouden tot de assen in het drassige land wegzakken. Hierdoor bleef het landje 
achter het dijkmagazijn alleen bruikbaar voor de tenten. De campers kregen plaats op het 
haventerrein en het landje van de firma Snoek. 
Donderdag 14 juli werd het ONK geopend door burgemeester Lont van de gemeente 
Wieringen. Na haar welkomstwoord en een welkomstwoord van Cees Boersen en de 
voorzitter van de O-jollen is de burgemeester meegegaan op het startschip om daar het 
startsein voor de eerste wedstrijd te geven.  
Doordat het aantal deelnemende boten bleef steken op 62 boten, kon alles in één keer gestart 
worden. Dit vergde wel een startlijn van 450 meter lengte. De organisatie was gewaarschuwd 
voor scherpe starts. Zeker bij de eerste wedstrijd zou er wel een algemene terugroep moet 
volgen. Wat schetste onze verbazing? De zeilers waren zeer coulant en startten keurig op tijd 
zonder dat er ook maar één boot te vroeg over de lijn ging. Dit was de andere wedstrijden wel 
anders. Alle volgende wedstrijden was er wel een valse start bij. Een enkele keer algemeen 
vals, waarbij een compleet nieuwe startprocedure gemaakt moest worden,  maar ook enkel 
individuele valse starts, waarbij alleen de te vroeg gestartte boten terug moesten keren om 
opnieuw te starten. De algemene indruk was dat er scherp, maar sportief gestreden werd. 
Totaal zijn er op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 8 wedstrijden gevaren. Het weer was 
tijdens het hele evenement fantastisch. Gedurende het hele evenement zonnig en een 
windsterkte varierend  tussen windkracht 2 en 4.  De te varen baan was een trapezium baan en 
de gemiddelde vaartijd per wedstrijd ongeveer een uur.  
De uitslag van dit kampioenschap was: 1. Mark Neeleman met 22 punten 
                                                               2. Ton op de Weegh met 46 punten 
                                                               3. Ward Boersma met 52 punten. 
Ook  ’s-avonds was het heel gezellig. Dit begon al op woensdagavond nadat de meeste 

 



 

deelnemers waren gearriveerd. De tenten waren opgezet, de campers stonden en de meeste 
boten waren gemeten, toen was het tijd voor ontmoetingen in het clubhuis.  
Donderdagavond was er na een gezamenlijke maaltijd de mogelijkheid de stembanden te 
testen met een kareoke-optreden. De meeste deelnemers hadden hun energie verbruikt in de 
wedstrijden en konden er niet toe komen zich voor de avond weer op te laden.   
Op vrijdagavond was er na de maaltijd een optreden gepland van de Wieringer caberetier,  
Trien van der Gest, maar eerst gebeurde er waar wij als vereniging wel op gehoopt, maar niet 
op gerekend hadden. Wat was het geval? Cees Dubbeld had SBS6 en Piet Paulusma 
aangeschreven met de vraag om Piet’s weerbericht vanuit De Haukes uit te zenden. Van te 
voren was echter meegedeeld dat de kans hierop wel erg klein was en dat er voor het 
weerbericht al een jaar van te voren aanvragen binnen komen. Op vrijdagmiddag echter belde 
Piet Paulusma met de mededeling dat hij om 19.00 uur op de haven zou komen voor het 
weerpraatje. Dit betekende dat de watersportvereniging Amstelmeer en De Haukeshaven  ’s-
avonds uitgebreid op televisie kwamen. Volgens Piet Paulusma wordt Piets weerbericht op 
vrijdag door ongeveer 2 miljoen mensen bekeken.  Op zaterdagavond was er een barbecue, 
waarna de feestavond in het clubhuis losbarstte. Er was voor de gelegenheid een band 
ingehuurd en die wist 
van de avond een enorm succes te maken. De dansvloer was de hele avond goed bezet en de 
sfeer zat er goed in. Was echt een topper. Zelf had ik die avond een identiteitscrisis, naarmate 
de avond vorderde voelde ik me al meer Piet Paulusma. Dit had toch wel een vreemd effect, 
maar de volgende ochtend viel het allemaal niet zo mee. Enigszins het gevoel van een 
spijkertje. Maar ja er stond voor de zondag nog een afsluitende wedstrijd op het programma  
en die is goed verlopen. 
Zondagmiddag na de laatste wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door Jan Kossen, directeur 
van het Watersportverbond en erelid van onze vereniging. Nadat de prijzen waren uitgereikt 
nam Mark Neeleman (oud Olympisch zeiler) Starzeiler met de Olympische spelen in Athene 
nog even het woord. In zijn toespraak vertelde hij dat hij gelezen had dat het kampioenschap 
op het Amstelmeer gezeild zou worden, hij op de kaart had gezocht bij Amsterdam, maar het 
meer niet kon vinden en er toen achter kwam dat het wat noordelijker lag. 
Hij vertelde, verrast te zijn door zo’n mooi wedstrijdwater en een zo enthousiaste vereniging 
die zowel op de kant als ook op het water een fantastisch evenement hadden neergezet. Dat is 
een woordje dat ons allen goed gedaan moet hebben. 
Sjoerd van der Werf 
 
ONK Olympiajol 2005 Amstelmeer 
Verslag van een deelnemer. 

Dit jaar werd het Open Nederlandse Kampioenschap in de Olympiajol van 14 tot en met 17 
juli georganiseerd op het Amstelmeer. Dit voor ons O-jolzeilers nog redelijk onbekende meer 
ligt in de kop van Noord-Holland tussen Den Helder en den Oever bij het lieflijke dorpje 
Westerland. 

Hoewel de wedstrijden gepland staan van donderdag tot en met zondag worden we vriendelijk 
verzocht op woensdag al aanwezig te zijn. Er moet namelijk worden gemeten! 
Nadat in Zwitserland al het hele spul is gewogen en de zeilen zijn gecheckt op buttons etc., 
zijn nu de mast en de giek aan de beurt. Onze klassemeter Pieter Boelsma en zijn lieftallige 
assistent Jan Abe Mulder onderwerpen de zwarte banden (en met name de plaats ervan) aan 
een nauwgezet onderzoek. Gewapend met tape en een zwarte stift onderwerp ik mij aan hun 
strenge blikken en kom gelukkig ongeschonden door de keuring.  
Helaas moet ik ’s avonds nog even terug naar huis, maar aan de gezichtsuitdrukking/wallen 
van mijn medestrijders de volgende ochtend te zien, was het wel gezellig. Wat wil je ook met 
een pilsje voor 85 eurocent! 



 

Donderdag gaat het dan gebeuren. De opening loopt wat uit doordat het gebit van de 
burgemeester door de tandarts wat al te grondig wordt geïnspecteerd en ze daardoor enigszins 
verlaat aankomt. Onze wedstrijdleider bedenkt zich echter niet en hijst de rattenstaart. Uitstel. 
De donderdag kenmerkt zich door weinig wind, die ook nog eens flink draait. Voor een 
wedstrijdcomité niet bepaald een lekkere binnenkomer. 
Toch gaan we zeilen, daar zijn we per slot van rekening ook voor gekomen. 
De eerste wedstrijd kent een wat bijzonder begin. Ik start (zoals meestal) bij de benedenboei 
en ongeveer één minuut voor de start draait de wind zodanig dat de benedenboei niet meer te 
belopen is. Ik bedenk mij niet en 20 seconden voor de start ga ik al overstag en vaar met 
snelheid over stuurboord richting lijn. En jawel op het startsein probeert de hele meute 
overstag te gaan en ik kan vrij weg. Ik ben wel eens slechter begonnen op een ONK. 
Het hele eerste rak wacht ik op het moment dat de wedstrijd eruit wordt geschoten, want ik 
vaar de hele tijd koers boei. Pas het laatste stukje draait de wind (voor mij) wat terug, maar 
achter me prikken ze alleen maar hoger. Het schot blijft uit en uiteindelijk wint de beste toch 
altijd.  
We krijgen de eerste (vijf) wedstrijd(en) zeilles van Marc Neeleman. De enigen die de eerste 
dag in de buurt kunnen blijven zijn Johan de Ruijter (2-2) en Ton op de Weegh (3-4).  
Ik sluit de dag af met een achtste en een veertiende plek en sta daarmee zevende! 
De karaoke ’s avonds wordt ondanks enkele dappere pogingen van de wedstrijdleider geen 
groot succes. Ik denk dat de heren O-jolzeilers daar iets te verlegen voor zijn……. 
Vrijdag is er iets meer wind en in de loop van de dag kunnen we zelfs nog hangen. Maar liefst 
3 wedstrijden worden ons voorgeschoteld en aan het eind van de lange dag hebben velen het 
wel even gehad. Marc tovert er maar liefst drie eentjes uit en ik verzucht dat ik hoop dat her 
geen acht worden. De ochtendwedstrijd verknal ik door een paar ongelukkige keuzes aan alle 
kanten (32), maar ik heb besloten de lol er in te houden. Van een chagrijnige kop wordt het 
ook niet beter en dit kan iedereen overkomen. Ook dat heb ik in Zwitserland wel geleerd. 
In de middag waait het wat meer en bij een leuke 3-4 Bft. doe ik leuk mee. Na twee keer een 
vierde plek klim ik lekker in het klassement, want inderdaad, ook anderen mislukt wel eens 
wat. Zo liepen Kees Jongeneel tegen een dsq, Wolfgang Höfener tegen een ocs en Roland 
Franzmann tegen een 32 aan. 
’s Avonds is er een gastoptreden van Trien van de Gest, de plaatselijke cabaretière, waarvan 
hevig wordt genoten. Ook het bier smaakt weer best. 
De zaterdag is de dag van Wolfgang Höfener. Eindelijk wordt de Neeleman-hegemonie 
doorbroken. Maar met een 4 en een 13 is Marc aan het eind van de dag wel al kampioen. 
Ton op de Weegh heeft het niet helemaal deze dag en vaart zelfs een 48ste plaats 
Zelf doe ik wel weer leuk mee (het zogenaamde DLM-zeilen of op zijn duits SM-segeln: 
“schön mitgemacht”) en met een 6 en een 5 bevind ik me opeens op de derde plek, maar 1 
punt achter Ton.    
Het avondprogramma brengt ons live-muziek en het bier is nog steeds goedkoop….. 
De zondag moet uitsluitsel over de twee resterende podiumplaatsen geven. Marc blijft aan wal 
en neemt geen risico. Ik sta tien punten voor op Wolfgang Höfener en dertien op Martin Baas. 
Ik sta voor een dilemma: ga ik in de aanval op plaats twee of stel ik mijn plek op het podium 
veilig? Ik besluit het maar te laten afhangen van het eerste kruisrak.Na het eerste kruisrak lig 
ik tiende. Vooraan leidt Titus Brandsma riant. Martin en Ton liggen (vlak) voor me en 
Wolfgang ver achter. Als ik hier blijf liggen is mijn plekkie op het podium naast Marc veilig, 
maar Ton ligt op praai-afstand. Voor de wind krijg ik nog een klein kansje hem in te lopen, 
maar dat lukt net niet en in het kruisrak neem ik verder geen risico’s meer. Een elfde plaats is 
voldoende voor brons en ik ben meer dan tevreden: met relatief weinig wind toch voorin 
geëindigd! Titus wint deze laatste wedstrijd en blijft ons eeuwige talent. 
Onze kampioen heet Marc Neeleman en was duidelijk de beste. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

De prijsuitreiking wordt opgeluisterd door een heuse fanfare, die naast de bekende hoempapa-
klanken ook het Wilhelmus gevoelig weet te brengen. Ik krijg als prijs een prachtige zeefdruk 
van de vroegere starttoren van de WV Amstelmeer en weet te ontkomen aan een duik in de 
haven. 
De organisatie door de WV Amstelmeer  was uitstekend verzorgd en het enthousiasme was 
hartverwarmend. Waar vind je zo veel vrijwilligers die een groep voor hen onbekende O-
jolzeilers zo goed verzorgt? In één woord: geweldig! 
Mijn dank gaat dan ook uit aan allen die dit kampioenschap tot zo’n succes hebben gemaakt 
en ik denk dat ik dat namens alle zeilers (en aanhang) schrijf. 
      O 
NED 555 
Fantastic Plastic, 
Ward Boersma 
 
 
Van het ONK-Ojollen is door Wil Wigbout een mooie DVD samengesteld. 
Om deze DVD te verkrijgen kun  je inschrijven op de lijst in het clubhuis of even bellen met 
Wil, tel. 0227-593500. De DVD kost € 10,- en is een mooie herinnering aan dit evenement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSSELENAVOND 
Op zaterdag 22 oktober a.s. aanvang 19.00 uur. 
Voor degenen die niet van mosselen houden is er gebakken vis (beiden tegen dagprijs) 
Opgeven voor 18 oktober bij Virginia Stam, tel. 0227-592559 of Agnes Dubbeld, tel. 0224-
296783. 
Het maximum aantal deelnemers is 40, dus VOL IS VOL. 
 
 
WERKDAG 
Voordag wij op zaterdag 8 oktober a.s. onze jaarlijkse feestavond vieren moeten er op de 
haven nog de nodige werkzaamheden worden verricht.  
Na een natte zomer waarin de wind ons niet vergat moeten we toch met elkaar weer de 
handen uit de mouwen steken om de haven winterklaar te maken. 
We kunnen het niet genoeg zeggen; “VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK” en met 
elkaar is het toch altijd weer een gezellige dag. 
Zoals gebruikelijk staat de koffie of thee ’s ochtends om 9.00 uur klaar in het clubhuis. 
Tot ziens op de 8ste. 
 
 
 
 
 
 
 



 

HET WEL EN WEE VAN EEN ZEILINSTRUCTEUR 
 
Hoe wordt je zeilinstructeur? t’Ja dat is eigenlijk begonnen toen ik ooit (lang geleden) op een 
zeilschool “verzeild”ben geraakt en het zo leuk vond dat toen ik gevraagd werd om 
instructeur te worden en ben gelijk “overstag” gegaan. Het leuke was dat ik dit prachtig kon 
combineren met mijn schoolvakanties en omdat ook al in die tijd je vier of vijf weken les kon 
geven zonder dat dit mij een cent kostte. Deze zeilweken hadden toen in die tijd wel een 
andere inhoud n.l. naast het zeilen (praktijk en theorie) ook het gezellige. 
Ik gaf ooit wel zeilles voor een school uit Hoorn en die had dan ook o.a. als thema biologie 
(kennis van de natuur). Na veel vijven en zessen die ik besteed heb met mijn eigen gezinsboot 
(verschillende boten in de loop der jaren) en vele omzwervingen ben ik toevallig in aanraking 
gekomen met de watersportvereniging amstelmeer.Ik ben vorig jaar door Michiel gevraagd 
om de instructeursdraad weer op te pakken en heb gelijk ja gezegd.Oh ja dat moet ik ook nog 
even kwijt: Het is wel een gezellige ongedwongen boel daar bij de vereniging! 
Nou ja dan krijg je te horen hoe het een en ander werkt en dan wordt je gelijk het diepe 
ingegooid(zonder zwembandjes natuurlijk) en daar sta je dan en vraag je jouw af wat voor lui 
zal je aan boord krijgen? Zijn het 65 plussers of zijn het jongelui die alles beter weten of 
weten zij ook alles beter! Of zijn het gezellige luitjes die gewoon lekker willen varen en aan 
het eind van de rit zeggen: Ik kan nou zelf ook met een zeilboot varen. 
Ik denk dat dit laatste zeker de bedoeling is en als je enthousiast gemaakt bent tijdens de 
cursus dan kun je verder met een eventuele vervolgcursus (CWO-II). 
Tijdens de kennismaking (in het begin natuurlijk wat aftasten) met mijn “Stelletje” uit 
Wervershoof kwam ik er al snel achter dat dit leuke mensen waren die met een “ruime kijk op 
het leven” en naast het zeilen ook vele andere interesses hadden waar ik weer van kon leren. 
Zo hou je mekaar op de hoogte van allerlei wetenswaardigheden nietwaar.Tijdens de eerste 
les hebben wij o.a. alle benamingen van de boot doorgenomen waarvan ik het idee kreeg van 
de cursisten: Nou dat valt mee en ik dacht gelijk die stuur je niet met een “kluitje in het riet”! 
Tijdens het verhalen van de boot en het zeilklaarmaken van de boot etc. kreeg ik al spoedig 
het idee dat dit snelle leerlingen waren en ook van aanpakken weten en die niet zo gauw 
bakzeil halen bij wat tegenwind (bijdehandjes dus!).     
Bij de CWO-I opleiding ga je in principe zeilen t/m windkracht 3 a 4 maar om de wind flink 
in de zeilen te krijgen zijn wij ook met windkracht 5 gaan zeilen om m.n. het beheersen van 
de boot onder alle omstandigheden te oefenen en in het “koppie” te stampen. Wat ik verder 
probeer aan te geven is dat de taakverdeling onderling en het communiceren minstens zo 
belangrijk zijn(schippers latijn) en dat je onder alle omstandigheden je niet ïn de boot moet 
laten nemen”en altijd rustig moet blijven om de situaties goed te kunnen beoordelen en om je 
niet in de “luren”te laten leggen door wat dan ook. 
Natuurlijk ben je als curcist in het begin gespannen en zet je jouw beste beentje voor om het 
zo goed mogelijk te doen maar je doet het natuurlijk voor je plezier! 
Ook het “kielhalen”geoefend maar ik kom er later achter dat dit niet in het lesprogramma 
staat! (sorry “stelletje uit Wervershoof”!). 
Tijdens een van de lesuurtjes (er staat wederom een aardig briesje) zien wij een catamaran 
met drie jongetjes erop ronddrijven midden op het meer en niet weten hoe zij weer aan de wal 
moeten komen. Zij hebben geen zeil of motor aan boord (ook geen water en brood) en weten 
niet wat te doen en zijn al behoorlijk paniekerig! Dit is onze kans om een reddingsoperatie te 
starten en de boot enteren en op sleeptouw te nemen. Dit lukte wonderwel maar bij het slepen 
bleek dat zelfs het sturen een probleem is op de catamaran! Wij gaan stuurboord maar zij 
sturen bakboord en het lijkt wel een “dronken zeeman”! Wel komt heel sterk naar voren dat 
wij als team opereren bij deze aktie en dat was wel het leermoment dat iedereen ongemerkt 
doet wat er gedaan moet worden zonder in paniek te raken! Proficiat “stelletje uit 
Wervershoof” 



Daarnaast hebben wij tijdens de zeillessen alle onderdelen zoals het sturen,overstag 
gaan,”klap”gijp etc. geoefend tot wij een ons wegen maar dat mag geen naam hebben. 
Zelfs een dagje Friesland heeft niet ontbroken met alle cursisten en instrukteurs. Het was een 
leuke dag met alleen een vervelend moment dat er allerlei “flessen”aan de boot zijn gehangen 
door een of andere klojo…..om sabotage te plegen. 
Zelfs de catering (voor een zacht prijsje) werd door Rene en Anja op een leuke manier 
georganiseerd in het klubgebouw. 
Ik wil dan ook de organisatoren (Piet Wildschut en Anja Dijkstra) namens de groep bedanken 
voor hun inzet! 
Ik ben als instructeur dan ook dik tevreden met het behaalde resultaat tot nu toe. 
Of het “stelletje uit Wervershoof”dat ook vindt dat weet ik natuurlijk niet? 
 
Kortom:Het leven van een zeilinstrukteur valt eigenlijk best wel mee! 
Pieter Sijtsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De winnaar van de puzzel uit de vorige 
krant bekend is 
Deze krant te dik is voor een nieuwe puzzel 
Er weer mooie verhalen in deze krant staan 
Andele weer vaart met een nieuwe mast 
Leo voor hem niet onderdoet met een 
nieuwe giek 
Je niet kan vissen met een haak in je kraag 
Het record van de grootste vis inmiddels 46 
cm is 
Marja vroeg of ze de wisselbeker vast mocht zien 
Motorbootvakantieverhalen zeeeeer welkom zijn 
Libbe en Alex nu wel in de pen zullen klimmen 
Sail 2005 weer fantastisch was 
Michel weer een nieuwe zeilervaring rijker is 
Hij hierover een prachtig verhaal heeft laten schrijven 
Wout een huifkartocht nog erger vindt dan zeilen 
Ruud en Sjoerd driftig trainden in de Centaur 
Groom een ander woord is voor fokkenist op een menkar 
Sabine en Rob hun boot geruild hebben voor een maatje groter 
Wichert overuren maakt met 100 pond paling roken 
Dit voor de palingrace geen kleinigheidje  is 
Thea probeerde te vluchten voor haar 50e verjaardag 
 
 
 
 

 



VAN FOKKENIST TOT GROOM 
 
Hoe kan dat nu toch, denk je een vereniging te hebben met vele vrijwilligers, laat één van de 
“trouwe” dames voor achter de bar de hele boel ineens in de steek. Dat vraagt om een 
verklaring: 
 
Je vraagt je misschien af, over wie gaat dit nu allemaal, nou over Virginia (Stam). Het hele 
weekeinde is zij namelijk een van mijn grooms geweest. Een groom is eigenlijk net zoiets als 
een fokkenist bij het zeilen, een onmisbare hulp, die ervoor zorgt (in dit geval met zijn 
tweeën) dat we de goede kant op gaan in de wedstrijd en de boel niet omslaat. En dan hebben 
we het niet meer over zeilen en boten, maar over pony’s en marathonwagens. En niet meer 
over een zeilwedstrijd maar een heuse tweedaagse menmarathon, met een VIERspan 
shetlandpony’s. 

 
Het weekeinde van 20 en 21 augustus moest het gebeuren. Zaterdag om twee uur moesten we 
starten in de dressuurproef, een uur voor die tijd alles klaarmaken en onszelf in het pak 
gehesen. Je hoort er tenslotte netjes uit te zien als je op de kar je kunsten in een afgezette baan 
aan de jury laat zien. Met zijn allen de pony’s gevangen, gepoetst en ingespannen. Virginia en 
Suzanne in pak achterop de kar, en ik voorop met de leidsels (het stuur) in mijn handen.  
 
De dressuur ging redelijk, de pony’s waren wat onrustig, maar we hebben het overleefd. Mam 
een enorme blauwe plek van het zitten op zo’n hobbelende kar, over zo mogelijk nog meer 
golvend land dan het amstelmeer met windje 6. Ook op de kar moet je jezelf vasthouden om 
niet “overboord” te gaan. 
 
Na de dressuur volgt in een menmarathon de vaardigheid. Dat is oneervol gezegd scheuren 
tussen oranje wegpionnen door en ervoor zorgen dat de balletjes die op de pionnen liggen er 
niet af vallen. Dit verliep super, de pony’s luisterden goed en in een stevige galop gingen we 
door het parcours, wel bijna de finish gemist, maar goed hersteld. Hieronder een foto van ons 
(midden, staand, virginia) tijdens de vaardigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag moest het dan echt beginnen. Het “luie” werk voor de dames achterop was afgelopen. 
Nadat we alle beesten weer gevangen en ingespannen hadden zijn we naar de dierenarts 

 



gegaan. Die controleert aan het begin, na 10 kilometer en na de finish of de hartslag, 
ademhaling en bewegingen van de pony’s goed zijn. Het is tenslotte nogal een inspanning 
voor ze. Totaal was de route 19 kilometer lang. De eerste 9 mogen in een vrij tempo, we 
hebben vooral gedraafd. Daarna een kilometer in stap (verplicht stappen) tot de rust. Hier dus 
de veearts weer en lekker een emmer water voor de pony’s. Na de rust zelf ook een broodje 
gedaan, en een beetje ranja gedronken (dit hadden we bij ons). Toen uit ons hoofd de 
hindernisvolgorde nog eens doorgenomen. Het laatste deel van het parcours was 9 kilometer 
lang met zes hindernissen. 
 
Een hindernis in een marathon ziet eruit als een verzameling doorgangen gemaakt van 
verschillende materialen (palen, strobalen, kuilbalen, rollen etc). Ieder poortje heeft een letter. 
Deze moet je in volgorde van het alfabet nemen. Je moet dus eerst door A, dan naar B etc. Het 
is de bedoeling zo snel mogelijk en zonder fouten door de poortjes van een hindernis te gaan. 
Hierbij moeten alle personen op de kar blijven, de juiste volgorde gereden worden, en mag je 
niet door een poortje met een letter die je nog niet hebt gehad. Virginia en Suzanne zorgen er 
achter op de kar voor dat ze (vooral in de bochten) goed mee hangen, om te voorkomen dat de 
kar omgaat. Onderweg onthouden ze ook de route nog, mocht ik het vergeten, kunnen zij me 
de goede kant op sturen. Het is niet zomaar wat, dat achterop staan. Aan het einde van de rit 
waren dan ook zowel de pony’s als wij bekaf. Gelukkig ging het echt super. We hebben een 
eerste prijs gehaald (niet echt moeilijk als je alleen bent, maar wel met goede punten in zowel 
de dressuur als de vaardigheid en marathon).  
 
Nu mogen jullie haar weer een jaartje terug als barvrouw, maar volgend jaar augustus pik ik 
haar weer een weekeindje in hoor, het was enorm gezellig zo met je mams en vriendinnetje op 
de kar. (op foto’s virginia in het midden op de kar) 
Wiranda Stam 
  

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
Zaterdag 9 juli was het zo ver. Een dagje zeilen 
in Friesland. Het vertrek vond plaats om 08:00 
vanaf het clubgebouw. De groep bestond uit 
ruim 20 personen en zodra iedereen gearriveerd 
was vertrokken we.  
 
Na ongeveer een uur rijden kwamen we in Heeg 
aan. Daar lagen voor ons 6 Randmeren gereed. 
Na een kop koffie werd de indeling 
van de boten gemaakt en werd ons verteld wat 
de te varen route zou zijn.  
  
Bij het reisvaardig maken begon er al een lichte 
competitie te ontstaan om als eerste 
de haven uit te varen. In formatie voeren we 
vervolgens de haven uit en zodra we op de plas 
zaten werden de zeilen gehesen.  
 
Met een redelijk windje in de zeilen eerst een 
stukje Heegermeer en via “Het Piel”naar het 
Gaastmeer. Het was tijd voor een kop koffie met 
wat lekkers erbij.  
 
Onze instructeur, ik zal verder geen naam 
noemen (ene P.S te H) was druk doende om 
plannetjes te smeden om de rest van de boten 
een beetje vertraging op te laten lopen. Wij 
zullen een aantal daarvan zeker onthouden. 
 

 
 
Wij vervolgden onze route richting Grote 
Gaastmeer/Zandmeer. Gedurende  
het traject had je te maken met de koplopers de 
middenmoot en het sluitstuk, de (zo noemde wij 
het) “gezellige”boot. Wij hadden onderweg 
bedacht dat dat de reden was waarom we zo 
achterop geraakt waren. Het was gewoon te 
gezellig. En ja hoor bij aankomst werden er 

opmerkingen gemaakt in de trend van “we 
maakte ons al ongerust” of “waar bleven  
jullie …”. 
 
 
Bij aankomst in Oudega wat gegeten en 
gedronken en toen weer rechtsomkeer terug naar 
Heeg. De terugweg voeren we redelijk gelijk op 
met de anderen. Het was ook de kunst om elkaar 
zoveel mogelijk “de wind uit de zeilen” te 
nemen. Afduwen, trekken en met water gooien 
was ook geoorloofd. De heenweg was al erg 
gezellig, de terugweg ging het ons allen “voor de 
wind”. P.S. te H, onze instructeur, ging aan de 
slag met flessenpost. Er werd gebruik gemaakt 
van 2 lege bierflesjes (geen idee hoe hij daar aan 
kwam) waar provisorisch een briefje met tekst 
ingepropt werd. Deze werden vervolgens 
overboord gegooid, zodat de boot achter ons 
deze (na het briefje te hebben gelezen) weer 
overboord kon gooien bestemd voor de 
volgende boot in rij, wat een lol.  
 
Rond 18:00 arriveerden wij weer op de haven. 
Na de boten gepoetst te hebben werd het idee 
geopperd om met z’n allen Chinees op te haven 
te eten. Vanuit Heeg werd eerst het clubhuis 
gebeld en vervolgens de Chinees in Hippo.  
 
Bij aankomst in het Clubgebouw was de tafel 
door Agnes al gedekt en zag het er allemaal erg 
gezellig uit. Na getoost te hebben was iedereen 
er van overtuigt dat dit voor herhaling vatbaar 
was. De gehele dag was soepel verlopen en naar 
mijn idee had iedereen erg genoten.  
 
Iets na 20:00 werd het eten gebracht en gingen 
we aan tafel. Het eten was voortreffelijk en de 
sfeer meer dan gezellig.  
 
Als jong gediende bij de club was dit voor mij 
natuurlijk helemaal nieuw. Voor mij persoonlijk 
is dit een heel leuke start geweest voor een sport 
die ik met veel plezier beoefen. 
 
Nog even een persoonlijk bedankje aan het adres 
van Anja Dijkstra en Piet Wildschut die deze dag 
van het begin tot het eind geweldig hadden 
georganiseerd, SUPER! 
 
Yvonne Zijm 

 

 



 

Deelname aan de Deltaweek 2005 in het IMS-1 circuit. 
Nadat Gerard Schalkwijk en mijn dochter Laura vorig jaar met de Greyhound deelgenomen 
hadden aan de Deltaweek in Zeeland, en hier een mooie week hadden gehad, had Gerard nu 
met zijn nieuwe schip de Yachtvision hier op ingeschreven. 
De Deltaweek is een flink watersportevenement georganiseerd door een aantal grote 
watersportverenigingen aan de Oosterschelde. Er worden wedstrijden gehouden in heel veel 
verschillende klassen van schepen, o.a. IMS-1, IMS-2, ORC 1, 2, 3, 4 en ongemeten schepen 
daarnaast zijn er ook eenheidsklassen als de Maxfun, de J22 en de First 31.7 aanwezig. Bekijk 
eventueel ook de website www.deltaweek.nl. Voor IMS-1, de klasse waarin de Yachtvision 
zit waren er vijf dagen wedstrijden en wel op 2 en 3 juli vanuit Zierikzee, op 8 juli vanaf de 
Roompotsluis (Neeltje Jans), en op 9 en 10 juli vanuit Colijnsplaat. 
Om op zaterdagochtend vanuit Zierikzee te kunnen starten waren Gerard, Piet Lont en Niels 
Klink al woensdag vanuit De Haukes vertrokken. Laura en ik zijn op vrijdag met het openbaar 
vervoer van Anna Paulowna richting Zierikzee vertrokken. Dit was toch wel een hele 
onderneming en na een reis van 4,5 uur zijn wij aangekomen in Zierikzee. 
Wel leuk om te vertellen is, dat terwijl wij net zijn aangekomen van de reis met het openbaar 
vervoer en in de kuip van de Yachtvision aan een drankje zitten, wij worden aangeroepen 
door Arie en Ria Tesselaar. Zij zijn op vakantie en liggen op dat moment ook in Zierikzee. 
Ondertussen komt dan vrijdagavond ook de rest van de bemanning aan. De Yachtvision wordt 
in dit wedstrijdcircuit gevaren met 8 personen.  
Op zaterdag en zondag varen we wedstrijden op de Oosterschelde vanuit Zierikzee. Deze 
beide dagen doen er 10 schepen mee in de IMS-1 klasse. We zien namen als Daikin, Foxy, 
Roark, Stortemelk enz. 
Jullie raden het al wij zijn beide dagen 10e geworden. Wij varen voor het eerst met elkaar en 
met de Yachtvision en moeten nog veel leren. (dat hebben we dan gedurende de twee 
weekenden ook gedaan). 
Zondagavond en maandagochtend breekt voor een aantal bemanningsleden de tijd aan om 
weer naar huis, de studie, of naar het werk te gaan. 
Gerard, Piet en ikzelf blijven aan boord en willen wat van Zeeland gaan zien omdat we pas op 
vrijdag weer een wedstrijd moeten varen. 
Op maandag hebben we echter heel slecht weer en blijven we in Zierikzee. Dinsdags 
vertrekken we en gaan we eerst naar Yerseke. Hier blijven we maar kort, we drinken koffie en 
een borreltje en vertrekken vervolgens naar Veere. ‘s Middags op het Veerse Meer trekken we 
de aandacht omdat we daar, terwijl we het kompas en de windset kalibreren, wel 40 rondjes 
met de Yachtvision varen. ‘s Avonds in Veere genieten we van een heerlijk maal en 
verkennen het dorpje nog even. Het valt tegen dat er echt helemaal niks te doen is in dit toch 
wel bekende plaatsje. 
De volgende dag vertrekken we en besluiten we het kanaal van Walcheren richting Vlissingen 
in te gaan. Onderweg in dit kanaal blijken we een heel klein kanaaltje linksaf in te kunnen. Dit 
kanaaltje gaat naar Arnemuiden! 
Na overleg met de brugwachter en als blijkt dat we hier doorheen kunnen besluiten we naar 
Arnemuiden te gaan, omdat we nu toch die klok wel eens willen zien! Als we in Arnemuiden 
zelf aankomen blijkt hier helemaal geen haven te zijn. Op de plek waar het kanaaltje stopt 
liggen wat woonboten en is een oud werfje en dat is het. We meren hier toch af om het dorpje 
in te gaan. Nadat we voor de klokkentoren hebben gestaan, we hebben hem niet horen luiden, 
laten we ons het een en ander over Arnemuiden vertellen in het plaatselijke café. 
Vervolgens vertrekken we ook hier en gaan we verder naar Middelburg.  
Vanuit Middelburg gaat Gerard met het openbaar vervoer naar huis, omdat hij de volgende 
dag op een feest van zijn dochter moet zijn.  
Piet en ikzelf vertrekken de volgende dag uit Middelburg en varen de Yachtvision via 
Vlissingen over de Westerschelde en vervolgens om Walcheren heen weer naar Neeltje Jans. 

http://www.deltaweek.nl/


Hier komt dan donderdagavond de rest van de bemanning weer aan boord opdat we op vrijdag 
vanaf hier kunnen starten in de Veronicarace. Een wedstrijd van zo’n 60 mijl op zee. 
In deze wedstrijd merken we dat we al wat meer op elkaar ingespeeld raken en beginnen we 
ook wat meer mee te doen in het wedstrijdveld. 
Vervolgens varen we op zaterdag en zondag nog wedstrijden vanuit Colijnsplaat. Hier doen 
dan echter maar twee IMS-1 schepen aan mee. Met het andere schip, de Roark, hebben we 
flink strijd. We worden hier dan 2e ! 
Onze wedstrijddeelname zit er dan weer op. Op zondagavond vertrekt een groot deel van de 
bemanning. 
Gerard, Laura en ikzelf blijven achter om de boot naar huis te varen. 
Wij vertrekken op maandagochtend vroeg vanaf de Roompotsluis richting huis. Wij hebben 
echter wind en stroom tegen. Als we s’middags rond een uur of vier ter hoogte van 
Scheveningen zijn besluiten we om hier naar binnen te gaan. We gaan dan s’avonds in 
Scheveningen nog een keer lekker uit eten en vertrekken vervolgens de volgende ochtend om 
5 uur met het tij mee uit Scheveningen richting Monnickendam, omdat de boot daar naar toe 
moet. 
Na een mooie trip over het Noordzeekanaal, door Amsterdam en over het IJsselmeer komen 
we ‘s middags rond een uur of vijf in Monnickendam aan en is er voor mij een einde gekomen 
aan 11 hele mooie dagen waarin we schitterend gevaren hebben. 
Peter Engel. 
 
 
 
Krasse uitspraken van zeilers in de dop 
Ingrediënten: 12 CWO-1  zeilers: 6 jongens, 5 meisjes ( 1 cursist ontbrak), 12 verschillende 
leeftijden en 8 vragen. 
Tijdens het afzeilen van de cursisten voor CWO-1 jeugdezeilen hebben wij (via Anja 
Boersen) aan de betreffende jongens en meisjes een aantal vragen gesteld. Voor allemaal was 
dit hun eerste echte “ 
interview”. 

 

Waarom ben je op zeilles 
gegaan? 
Bart zegt: omdat we een 
zeilboot hebben en dan kan 
ik zelf ook zeilen 
Eva: we hadden een zeilboot 
en het leek me leuk om ook 
te kunnen zeilen maar….die 
zeilboot staat nu te koop. 
Lars: omdat het moest. 
Roderick: Me moeder had 
me opgegeven.           
Wat vind je het 
allermoeilijkste wat je 
geleerd heb? 
Joost antwoordt: gijpen 
Eva: optuigen, in het begin 
leek het nergens op. 
Lars: er was niks moeilijk. 
Stephan: kruisen. 
 



 

Ga je volgend jaar weer zeilen in de Optimist. 
Job zegt: ja, zeker weten! 
Thijs: meschien 
Anna: ja 
Dominique :nee 
Wat vind je het allerleukste van zeilen? 
Roan meldt: snelgaan 
Job: een achtje varen 
Eva: met rustiger wind varen 
Anna: op het Amstelmeer varen 
Hebben jullie (ouders) ook een boot? Zo ja, wat voor boot? 
Bart en Thijs: ja, een Valk 
Dominique: Nee 
Eva: ja, een sleepboot, zeilboot te koop, 2 roeibootjes, kano, opblaasbaren met motertje en 
sjonie (een speelgoedbootje) 
Wat vond je het spannendste of zelfs een beetje eng? 
Roan zegt: ik vond eigenlijk niets heel spannend of heel eng. 
Joost: omslaan 
Bart: dat ik schuin ging. 
Roderick: de harde wind  
Als je zelf groot ben wat voor boot zou je dan willen hebben? 
Bart: luxe jacht. 
Job: skuutsje 
Anna: een speedboot en een zeilboot 
Thijs: groote sneleboot 
 Als je nog iets vertellen wil? 
Lars: het was leuk. 
Job: nee. 
Anna: ik vond het leuk om met elkaar te zeilen. 
 
De kinderen die dit jaar de cursus CWO jeugdzeilen 1 in een optimist hebben gevolgd zijn:. 
Thijs Boogaard, Bart Boogaard, Roan Bremer, Ward Bestenbreur, Lars Hoogeveen, Eva 
Bruin Slot, Anna Udding, Job Volkers, Stephan Kolman, Roderik van Vierbergen, Joost Dick, 
Dominique van Vierbergen. 
 
Optimisten CWO-2 interviews 
Gijs uit Julianadorp vertelt het volgende: “Om mijn ouders een plezier te doen ben ik op 
zeilles gegaan. Het allermoeilijkste vond ik knopen onthouden. Het allerleukste aan zeilen 
vind ik lekker in de boot liggen met windkracht 1 en 20 graden C. Zelf hebben wij ook een 
boot, nl. een Valk. Gijpen met windkracht 5 vond ik het spannendste en ook wel een beetje 
eng”. 
Joren uit Julianadorp vertelde ons: “ Omdat het eerste jaar zeilen leuk was  moest ik  van 
mijn vader en moeder ook CWO 2 doen,wat ik leuk vond was omgaan en dan lekker 
zwemmen, maar toen er veel wind stond met die  hoge golven vond ik dat best wel spannend. 
Wij hebben thuis ook een Valk zeilboot. Knopen onthouden vind ik nog steeds moeilijk”. 
  Mark Smit verhaalt als volgt: “Omdat ik het leuk vond en m’n broers en zus er ook op 
gezeten hebben wilde ik leren zeilen. Kruisen en overstag gaan vind ik nog steeds wel 
moeilijk. Mijn ouders hebben ook een boot en dit is een Super Schelde Schouw. Op een keer 
ging ik tegen de wind in en wist niet meer wat ik moest doen en toen ging ik om. Zelf wil ik 
later een super snelle rubberboot”. 



Koen uit Hippo vertelt: “Heel veel van me familie zeilden en het leek mij ook wel leuk. 
Volgend jaar ga ik door met zeilen. Mijn ouders hebben een Centaur. Ik vind eigenlijk niks 
egt eng met zeilen. Later wil ik zelf een Dehler hebben. Verder vond ik het super!!”.  
Kees ( 11 jaar ) uit Anna Paulowna: “Ik moest op zeilles, maar het is erg leuk en ik heb ook 
een neef die zeilt. Eigenlijk vind ik niks moeilijk,  want ik zeil al langer bij een andere 
zeilclub. Ik had nog nooit op zo’n groot meer gezeild. Volgende jaar ga ik misschien in een 
grotere boot zeilen, maar niet in De Haukes. Het liefste zeil ik met lekkere harde wind”. 
 

Timme van Ierssel (10 jaar): “Ik ben op zeilles gegaan omdat ik eigenlijk van mijn vader en 
moeder moest. De allereerste les vond ik erg spannend omdat we erg schuin gingen. Het 
moeilijkste aan zeilen vind ik nog hoe je met alle windrichtingen moet zeilen. Het leukste vond 
ik de theorielessen”. 
 
Met dank aan Anja Boersen voor de afgenomen interviews CWO1 en CWO2 jeugdzeilen en 
Hans Zijm voor het maken van de foto’s. 
 
 
 
Geslaagd voor het diploma jeugdzeilen in de optimist: 
CWO 1 
Thijs Boogaard, Bart Boogaard, Roan Bremer, Ward Bestenbreur 
Lars Hoogeveen, Anna Udding, Job Volkers, Joost Dick en Stephan Kolman 
CWO 2 
Joren van Ierssel, Gijs van Ierssel, Timme van Ierssel, Richard Wigbout 
Kees Rezelman, Mark Smit, Koen Dijkstra en Pjotr Bestenbreur 
 

 



INTERVIEW 
 
Reeds lang geleden, het zal wel na een zeilwedstrijd geweest zijn, liepen wij over de haven en 
vingen daar een opmerking op van een van onze jeugdige WVA-leden. Gelijk wisten wij dat 
het pas uitgekomen clubblad door hem uitvoerig was gelezen. Deze jongeman maakte 
namelijk. de volgende opmerking: “Ik doe ook hartstikke veel voor de vereniging en ik word 

nooit geïnterviewd”. Nu is voor 
ons het “veel doen voor de 
vereniging” niet het criterium om 
voor een interview te worden 
gevraagd. Onze manier van 
selecteren is immers uniek, niet 
waar? Toch bleef deze opmerking 
bij ons, Hannie en Cees, hangen 
en wij zeiden tegen elkaar: hier 
doen we wat mee! Het komende 
interview staat eigenlijk een 
beetje symbolisch voor alle 
jeugdige WVA-ers die werk voor 
de vereniging verrichten in welke 
vorm dan ook. 
Aldus geredeneerd werd gepoogd 

een afspraak te maken met het “lijdend voorwerp ” van dit interview: Michel Boersen. Dat 
viel om de drommel niet mee. Uiteindelijk werd een datum geprikt en wel op een 
dinsdagavond na afloop van het “rondje om de boeien”. Druk, druk, druk is dit baasje!! 
Afijn hier gaan we! 
Ik werd in de late herfst, op 24 november 1986 geboren in het ouderlijk huis waar ik, nu ruim 
18 jaar later, nog woon aan de Akkerweg in Oosterland (schrijf er maar bij dat het dicht bij 
Den Oever ligt, want niet iedereen weet waar Oosterland is), als zoon van Janna en Cees 
Boersen. Het gezin Boersen werd later nog verrijkt met de komst van dochter Lisette (16 
jaar). De Akkerweg in Oosterland, een mooi plekje met aan de voorkant uitzicht op 
Hippolytushoef en vanuit de achtertuin op Den Oever. 
Toen ik groot genoeg was, bracht mijn moeder mij elke dag naar de peuterspeelzaal in Den 
Oever, waarna ik de basisschool tot en met groep 8 in Oosterland bezocht, de 
Oosterlanderschool. Wat zeg je me nou? Staat er een school in Oosterland, een dorp met 
nauwelijks 200 inwoners? “Ja”, zegt Michel ”er zaten zelfs meer kinderen op dan er in 
Oosterland wonen. Ik ken nog iedereen van school en van tijd tot tijd ontmoeten we elkaar bij 
festiviteiten en zo, o.a. tijdens de Flora in Den Oever, dan hebben we dikke pret”. Na mijn 
lagere schooltijd werd 2 jaar de middelbare school, afdeling VMBO, in Hippolytushoef 
bezocht. Deze school is een dependance van de RSG Wieringherlant in Wieringerwerf. 
Scheelde mooi elke dag 12 kilometer fietsen. Na de VMBO ging de reis gedurende 2 jaar naar 
het Technisch Onderwijs Centrum ( TOC ) afdeling elektrotechniek aan de Sportlaan in Den 
Helder, na het behalen van het diploma werd ik ingeschreven bij de Zeevaartschool tegenover 
de Visafslag voor de opleiding Maritiem Officier. Deze opleiding duurt totaal 4 jaar, waarvan 
er nu inmiddels 2 jaar zijn verstreken (met goed gevolg). “Het laatste jaar gaan we weer terug 
naar het gebouw van de TOC, omdat de locatie in de Zeevaartschool te duur is ten opzichte 
van het aantal leerlingen”, vertelt Michel. Het 4e jaar is een stagejaar op zee. Ik zou graag op 
een groot containerschip of bergingsvaartuig bij Smit-Tak willen varen. 
 
 
 

 



Vraag: Lees je het clubblad? 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het voorheen nooit las, maar nu wel, omdat ik benieuwd ben 
naar uitslagen, de verhalen en zo, het is nu interessanter, vooral de tekeningen zijn erg leuk. 
Ook de interviews lees ik altijd. Alleen de puzzel in de vorige krant niet, kost me te veel tijd. 
Vraag: Wat voor boot vaar je? 
Het komt er een beetje aarzelend uit, ”ja…., genoeg. Ik heb een Vrijheid, een 2-mans open 
boot, ik heb er nog weinig mee gezeild, maar kom evengoed wel aan mijn trekken, mijn 
vaaruren maakt ik vol in de One-Off boot de”Viking” of de Dehler “Kliever” van mijn vader. 
De Kliever is genoemd naar het verzamelgebouw dat mijn vader en oom Hans samen hebben. 
Trouwens bij toeval kwamen wij er achter dat de Vrijheid even oud is als mijn vader, ik 
geloof…48 jaar. Tijd om een boot te onderhouden heb ik eigenlijk niet, maar als ik zeilen wil 
heb altijd de keuze uit 3. 

 

Vraag: Sinds wanneer heb je wat met 
boten? 
Lachend vertelt Michel: Sinds ik kan 
kruipen volgens mij. Ik ben opgegroeid in 
en met een Schakel en daarna de Vrijheid. 
Zo lang als ik mij kan herinneren trekt 
watersport mij.Dat zal ik wel van mijn 
vader hebben. Mijn moeder heeft niet 
zoveel met zeilen. Dus moest ik wel met 
mijn vader mee, ik denk dat ik al vanaf 
1990 op de haven kom. Groot probleem 
was toen dat er in mijn maat, ik was toen 
een jongetje van 6 jaar, geen trapezebroek 
was. Bovendien ben ik een keer overboord 
geflikkerd toen mijn vader de trapeze een 
keer verkeerd had vastgehaakt. Volgens 
mij heb ik toen ook zwemmen geleerd. 
Inmiddels heb ik 5 zwemdiploma’s. 
Met motorboten heb ik eigenlijk niets. 
Tenminste niet specifiek. Het varen met 
de boeienboot of het assisteren met een 
motorboot bij wedstrijden vind ik erg 
leuk, zoals pas bij de O-jol 
kampioenschappen. Ook op een grote 
opblaasband spelevaren achter een 
speedboot samen met vrienden vind ik 
kicken.  
Vraag: Heb je nog andere hobby’s? 
Daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Ik ben zowat 8 dagen per week op de haven. Geef 
Optimisten zeilopleiding CWO1 en CWO2 , daar ben ik op maandag en vrijdag mee bezig, 
samen met anderen uiteraard. Met CWO1 ben ik trouwens dit jaar gestopt in verband met de 
tijd. Maar ik heb pas een mountainbike gekocht. Wil wat vaker gaan fietsen, in het 
Robbenoordbos bijvoorbeeld. Vroeger heb ik diverse andere hobby’s gehad, zo heb ik 3 jaar 
badminton gespeeld, 2 jaar basketbal en een jaar of 3 gevoetbald. Daar ben ik mee gestopt, 
omdat ik last kreeg van zwakke enkels. Bovendien werk ik als ik vrij ben en in de vakantie 
overdag bij “de boer”, dan ben ik op een trekker aan het gras inkuilen.  
Vraag: Ben je een zomer- of een wintermens? 
Ik hou eigenlijk meer van de zomer, alleen niet van die kwakkelzomers, ik vind ’s zomers 
moet het goed warm zijn en ’s winters ijs- en ijskoud. Een echte schaatswinter. Daar hou ik 



 

wel van. Ik heb trouwens ook nog niet zo lang geleden nieuwe schaatsen gekocht. 
IJshockeyschaatsen. 
Vraag: Wat voor leuks heb je de laatste tijd meegemaakt? 
Michel fronst z’n voorhoofd en denkt na: De zeildag in Heeg op een zaterdag in juli vond ik 
erg leuk. Ik was gevraagd om als instructeur mee te gaan met de Centaurcursisten en een 
aantal instructeurs. 
We gingen ’s morgens om 8 uur weg vanaf De Haukes en in Heeg hebben we 6 Randmeren 
gehuurd , zijn toen via Heegermeer en Ienthemasloot naar het Gaastmeer gevaren, onderweg 
lekker ergens aanleggen en opsteken. We hebben onwijs veel lol getrapt, ondanks dat het erg 
druk was op het water. 
Jammer genoeg stond er niet zo veel wind. Vanuit Heeg de Chinees in Hippo gebeld en ’s 
avonds stond het diner op De Haukes klaar. 
Een poosje terug heb ik gereageerd op een krantenartikel, waarin stond dat je een mailtje kon 
sturen naar een website. Maakte je kans om uitgekozen te worden om een zeilreis te maken 
vanuit Noorwegen via een korte tussenstop in Denemarken naar Nederland . Dit is een 
toertocht. Laura zei op een bepaald moment dat ze in de Helderse Krant zag dat ik erbij was, 
ik wist toen nog van niks. In Nederland komen we binnen in Den Helder. Bij Cape Holland 
blijven we 2 dagen liggen en kan je ook de schepen bekijken. Er doen geloof ik, 13 oude 
zeilschepen aan mee. Ik vaar op een 33 meter lange Engelse schoener, samen met nog 12 
jongens en meiden uit Noordholland en uiteraard de bemanning. 
Vanuit Den Helder is het een wedstrijd naar een waypoint voor de Engelse oostkust en dan 
naar de finish voor IJmuiden. Daarna varen we naar Sail in Amsterdam. Ik heb er erg veel zin 
in. Meer vertel ik er niet over. Ik zal zorgen dat jullie een verhaal krijgen in de krant. 
Trouwens op het prikbord in het clubhuis hangt al paginagroot het verhaal uit het 
Noordhollands Dagblad met de foto’s van de schepen. 
Slotvraag: Wat is jouw idee over het Wieringer Randmeer? 
Volgens mij moet het doorgaan, maar dan geen eilandjes er in “douwen”. Het moet een groot 
recreatiemeer worden. Ik weet dat de eerste boerderij al is gekocht voor de realisatie van het 
randmeer., dus over een jaar of 15 zal het wel werkelijkheid worden. Eens even 
kijken………dan ben ik uh….33 zei Michel, nam een slok van zijn biertje en verdween om 
bij de praten over het “Rondje om de boeien”. 
Interview afgenomen door Hannie Meskers en Cees Dubbeld. 

 
Verslag deelname ‘Race2Sail’ door Michel Boersen. 
Van 4 t/m 18 augustus 2005. 
4 augustus 
Om half 6 ’s avonds werden we in het provinciehuis te Haarlem ontvangen met een hapje en 
een drankje. Er werden diverse toespraken gehouden en we gingen met de hele groep op de 
foto. 
Onze groep (12 man/vrouw) zou mee varen op de ‘Excelsior’. Onze groep had als enige 
allemaal een oranje shirt aan met de tekst; ‘Real (wo)men sail Excelsior’. Op deze manier 
wisten we meteen wie er bij onze groep hoorden. 
De bus vertrok om half 8 en onze groep zat allemaal bij elkaar dus we hebben tijdens de 
busreis naar Frederikstad aardig kennis gemaakt. Héél gezellig! 
5 augustus 
Om half 3 ’s middags  kwamen we aan in Frederikstad. Hier werden we aan onze schipper, 
een Engelsman, voorgesteld. De rest van de bemanning was ook engels. Zij spraken geen 
Nederlands, dus we kregen nog engelse les ook. Toen moesten we héél ver lopen naar de 
boot.  



Onze bagage hebben we later opgehaald. Toen de schipper onze voorraad eten zag viel hij 
zowat achterover, want de bemanning had ook al eten ingeslagen. We wisten ook niet meer 
waar we het douwen moesten. We hebben dozen met eten op de vriezer vastgebonden. En we 
kregen het advies om de eerste 2 dagen zo veel mogelijk te eten. 
De avond was prachtig, er was overal muziek en feest. Om half 12 werd het afgesloten met 
een ongelofelijk mooi vuurwerk. Zo mooi had ik het nog nooit gezien. Daarna was het 
bedtijd. 
6 augustus 
Om half zeven zaten we allemaal aan het ontbijt. Daarna moesten we het dek schrobben. Om 
11 uur zouden we vertrekken in de Parade of Sail. Er stonden zeer veel mensen aan de kant te 
zwaaien dit was niet zo erg, maar er werd verwacht dat je terug zwaaide. 
Op een gegeven moment kwamen we een bocht om en net voor ons werd een kanon 
afgeschoten. We hadden 
allemaal bijna een 
hartverknettering. Daarna 
voeren we een kanaal in waar 
onwijs veel kleine bootjes met 
ons mee voeren.  
Eindelijk gingen we de zee op, 
dit was te merken want de 
eerste hing al over de reling. 
Toen we tussen de eilanden 
vandaan kwamen begonnen de 
grote golven pas goed, dit was 
ook weer goed te merken want 
er hingen er meteen nog 4 over 
de reling. 
Een stuk of wat die niet 
zeeziek waren, gingen om een 
uur of 6 aan het eten beginnen. 
Toen om half 9 eindelijk de 
aardappels klaar waren heb ik gegeten en ben ik naar bed gegaan. 
7augustus 
Ik moest om 12 uur s’ nachts wachtlopen. De golven waren toen wel heftig. Ik stond net 
boven en toen kwam er een oogverblindende lichtflits. Ik dacht, welke gek is er nu aan het 
foto’s maken, maar het was een zware onweersbui. We lagen toen op het Skagerrak en 
aangezien daar geen schuilplaatsen zijn, zijn we maar doorgevaren. 
Om 4 uur kon ik weer gaan slapen. De volgende morgen werd ik wakker gemaakt door 2 
jongens; ze hadden een grote vis gevangen. Ze dachten dat ik wel wist hoe je die vis moest 
schoonmaken. Ik wist dit dus niet, maar we hebben een ander gevonden die dit kon. Toen 
hebben we de vis in de oven gezet en we hebben heerlijk gegeten. 
8 augustus 
In de loop van de dag kwamen we bij Denemarken aan en we voeren door een kanaal naar 
Aalborg. Daar kwamen nog meer schepen binnen van’race2sail’.  
Het eten was mooi op tijd klaar dat zoals het hoort door de meiden was klaargemaakt. Na het 
eten gingen we uit!Het was heel leuk. Het werd nog leuker toen we hoorden dat een halve 
liter bier maar Euro 1,30 kostte!  Héél gezellig! 
9 augustus 
Vandaag zouden we naar Aalborg gaan, maar het regende de hele dag. Dus er was niet zo veel 
aan. 
 

 



 

10 augustus 
Vandaag gingen we van Nijenborg weer naar zee via Thyboron, want daar moesten we wat 
halen voor de antenne, die was onderweg stuk gegaan. Hier hebben we een aantal uren 
gelegen en vanwege het mooie weer gingen er een aantal zwemmen. Aangezien ik liever op 
dan in het water zit heb ik het droog gehouden. 
Eindelijk gingen we weer naar zee en zo gauw de zeilen waren gehesen ging het vistuig weer 
overboord. Er werden 2 makrelen gevangen en die smaakten heerlijk. 
Vandaag was er erg veel wind, kracht 6 tot 7. De eersten waren al weer zeeziek. Er stonden 
zeer grote golven. Prachtig! 
11 augustus 
We kwamen ’s ochtends om half 9 in Oudeschild op Texel aan. Dit was niet helemaal de 
planning. We werden pas de volgende dag in Den Helder verwacht. Maar een extra (feest)dag 
is nooit weg. Na een rondje bellen langs de familie, bleek dat m’n vader onderweg was met 
z’n boot naar Oudeschild.  
Toen zijn we eerst maar eens een ouderwets patatje gaan halen. De rest van de dag hebben we 
lekker in de zon gezeten. ’s Avonds arriveerden m’n vader met de boot op Oudeschild, samen 
met m’n zus en Anja, René en Koen. We hebben gezellig bijgekletst en ik heb ze de 
‘Excelsior’ laten zien. 
’s Avonds naar de Disco geweest. Héél gezellig! 
12 augustus 
We moesten al weer vroeg weg, want de vissersboten kwamen binnen. We voeren toevallig 
vlak achter m’n vader aan de haven uit. Ik heb nog even wat actie foto’s genomen. 
Even later zag ik Gerard v.d. Herk met z’n boot. Daar heb ik ook nog wat foto’s van 
genomen. 
We voeren alleen op het grootzeil en een fokje, omdat de zeilen de vorige dag niet zo netjes 
opgevouwen waren. Het ging ook niet zo snel. 1 knoop over de grond. Uit verveling zijn we 
klimwedstrijdjes in de touwen gaan houden en gaan roeien met een schip van 100 ton. 
Toen we in de sluis lagen ging er iets mis. Een meerlijn bleef achter een oog in de reling 
hangen en toen de lijn strak trok, spleet de houten reling over 1 meter. Maar voor de rest ging 
het wel goed. Toen we in de haven aankwamen mochten  we mooi voor de ingang liggen. 
Daarna hebben we zeilen opgeruimd en het dek schoongemaakt. 
’s Avonds even naar huis geweest. Lekker patat gegeten en even m’n kleren laten wassen. 
Daarna weer terug naar de boot en nog even uit geweest. Héél gezellig! 
13 augustus 
Deze dag mochten familie en belangstellenden aan boord komen kijken. Ik had er niet op 
gerekend dat de eerste al zo vroeg zouden komen, dus lag ik nog in bed dat de eerste al aan 
boord kwam. De hele dag wat familie en bekenden rond geleid op de boot, waaronder ook 
leden van de WVA.  
’s Avonds een crew party op Cape Holland. Dit was om 12 uur al weer af. Dus toen nog maar 
even Den Helder in. Héél gezellig! 
14 augustus 
Dit was de grote dag! Vandaag zou de wedstrijd beginnen. Voor heel veel best wel spannend 
want de meeste hadden nog nooit een zeilwedstrijd meegemaakt. Toen we in de sluis lagen, 
zag ik tot mijn schrik dat de halve vereniging me stond uit te zwaaien! (heel leuk) 
We vertrokken met dikke wind en vreselijke hoosbuien. Nadat we de kluiver, fok, grootzeil en 
bezaan hadden staan dachten we dat het wel genoeg was bij windkracht 5 tot 6. Maar de 
kapitein schreeuwde ‘We need more sails’. Toen hebben we nog een topzeil boven het 
grootzeil gehesen en een zeil dat zwevend tussen de 2 masten hing. En daar gingen we. 
We zaten nog geen uur op de Noordzee en het weer klaarde al op en de eersten waren al weer 
zeeziek. Maar de wind bleef staan en op het laatst trok hij zelfs zo aan dat we het zwevende 
zeil weg moesten halen en de bakstagen voor de eerste mast moesten maken. 



 

Om ongeveer 11 uur ’s avonds passeerden we de boei en ik had zelf  gedacht dat we gewoon 
overstag zouden gaan, maar ze gingen gewoon gijpen. 
15 augustus 
Om 4 uur ’s ochtends voeren we over de finish en om 5 uur lagen we aan de kant. We 
vermoedden toen al dat we de race gewonnen hadden. Toen hebben we eerst soep gegeten en 
daarna naar bed gegaan. Om 10 uur werd ik wakker door gejuich. De laatste boot kwam toen 
binnen. De rest van de dag niet veel gedaan. Naar het strand geweest. 
16 augustus 
Vandaag voor de lol voor IJmuiden wat gezeild. Het was mooi weer en al gauw kwamen de 
waterpistolen en waterballonnen tevoorschijn. Het was een echt watergevecht met alle boten 
tegen elkaar. Toen kwam onze schipper op het idee om maar gewoon de brandslang te 
pakken. Dat ging inderdaad veel beter! 
’s Avonds was er een heel groot feest. Er was een groot podium gebouwd en ook was er 
kermis.Deze avond werd afgesloten met vuurwerk. Ook deze avond was weer Héél gezellig! 
17 augustus 
De Dag! 
We moesten al vroeg weg naar de sluis. Toen we de sluis invoeren was hij nog helemaal leeg. 
Dit duurde niet lang. Er kwam ook een Tall Ship bij te liggen. De ‘Europa’. Dit schip had een 
geweldige band aan boord die begon te spelen. Nadat we anderhalf uur in de sluis hadden 
gelegen voeren we de grote menigte in. Ik heb nog nooit zoveel boten bij elkaar gezien. 
Prachtig! Af en toe moesten we rennen met stootwillen om de boten van ons af te houden. 
Uiteindelijk kwamen we in de haven van Amsterdam aan. Daar was een plekje voor ons 
gereserveerd. Toevallig vlak voor een feesttent.  
De rest van de dag niet veel gedaan, opgeruimd en boodschappen gedaan. Er was gelukkig 
vlak bij een supermarkt waar we bier konden halen. ’s Avonds weer uit geweest. Wéér Héél 
Gezellig! 
18 augustus 
De Laatste Dag. 
Vandaag moesten we ons ingestudeerde lied ten gehore brengen tijdens de receptie op de 
‘Prins Willem’. Dus dit wat geoefend. Het team met het beste lied kon nog een weekendje 
zeilen winnen. 
’s Middags om 4 uur werden we verwacht op de ‘Prins Willem’. Dit was een receptie alleen 
voor genodigden. Het team van de ‘Excelsior’ ging in klederdracht heen. (ons oranje shirtje) 
We werden ontvangen met een hapje en een drankje. Na wat toespraken kwam de uitslag van 
de race. Eerste was de ‘Excelsior’ ! (natuurlijk). Daarna moest ieder team zijn eigen liedje ten 
gehore brengen. Ons liedje viel helaas niet in de prijzen. 
En toen was het voorbij! Op de ‘Excelsior’ hebben we met de bemanning nog getoast op de 
overwinning en daarna kwam het grote afscheid nemen. Het was een geweldige ervaring. 
En ………..Héél Gezellig! 
 
 

AGENDA 2005 
za/zo 10 en 11 september MWV-WVA centaurwedstrijden 
zondag 18 september  Palingrace 
zaterdag 8 oktober Feestavond 
dinsdag 18 oktober Najaarsvergadering 
zaterdag22 oktober Mosselavond 
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