
 

VAN DE REDACTIE 
 
Jaargang 29    Nr. 3     augustus 2006 
 
Redactie: Elly Boeschoten, Sjoerd van der Werf, Agnes Dubbeld, Hanny Meskers, Cees 
Dubbeld en Wil Wigbout. 
 
Na wat heen en weer gebel om de redactieleden bij elkaar te krijgen lukte dat vorige week en 
konden de plannen worden gesmeed voor het derde clubblad dit jaar.De bijeenkomst was deze 
keer bij Wil en Willy Wigbout thuis, maar wat heet thuis. Je kan er verdwalen in alle ruimtes, 
gevuld met bijzondere zaken, schilderijen door Wil en Willy vervaardigd, een thuisbioscoop met 
10 plaatsen (rood pluche). En als laatste wat prachtige voorwerpen die waren gespoten met koud 
metaal. Nieuwe techniek, zeer bijzonder. Je kan je houten of gipsen beeld zo brons of koper laten 
spuiten. Er was heel wat te zien.Tijdens het losse gesprek voor de vergadering kwam van Wil de 
gevleugelde kreet “dat doet Wigbout niet”, dus toen de indeling van de krant ter sprake kwam 
hadden we het idee om Wil het redactioneel in de maag te schuiven, waarop Hannie gelijk zei 
“dat doet Wigbout niet”. 
Hilariteit alom, maar het klopte. We hebben hem alleen wel weten te strikken voor het volgende 
clubblad, dus dat gelijk maar even vermelden. 
Maar we hebben toch weer een volle krant en zitten met de hitte  veel achter de computer. 
Het voorwoord van onze vice-voorzitter waarin u kunt lezen dat er per oktober weer plaats is 
voor een nieuw bestuurslid. Uit ervaring kan ik u zeggen dat het interessant werk is en je kunt 
meedenken over het beleid van de vereniging.  
Ook staan de uitslagen van de tot nu toe verzeilde wedstrijden in dit blad. 
De cursisten van CWO I en II zijn geslaagd en ook hier is aandacht aan besteed. 
Verder is een groep van instructeurs, cursisten en afgestudeerden weer een dagje wezen zeilen in 
Friesland en kwamen terug met enthousiaste verhalen en heel veel foto’s. 
De redactie kreeg ook erg veel foto’s aangeboden van de andere evenementen en waardeert dit 
natuurlijk zeer. We kunnen helaas niet alles plaatsen, maar maken hier een keuze uit. 
Laat u niet ontmoedigen als uw foto er deze keer niet bij zit, maar blijf enthousiast sturen. 
Onze sterreporters Hanny en Cees hebben volgens hun onnavolgbare schema weer een slacht-
offer gevonden voor het interview. Ze worden alleen al langer en dat kan natuurlijk niet zo 
doorgaan, want anders hebben we over een jaar alleen een clubblad met interview. Maar het is 
moeilijk om enthousiaste mensen wat te dimmen. 
De wist u datjes en een stukje over veiligheid aan boord, allemaal zeer lezenswaardig. 
En ook, niet geheel onbelangrijk de aankondigingen van de Amstelmeer Trophy en palingrace, 
waarbij toch veel meer deelname is bij de palingrace als bij de Trophy. Ik neem aan dat dit door 
de overheerlijke paling komt, die bij deze wedstrijd verdiend kan worden en waar Wichert en 
andere vrijwilligers veel werk aan verrichten. 
Verder kwam er via Sportservice NH nog een mailtje binnen van een deelnemer aan het 
sloepzeilen voor mensen met een beperking en hieruit blijkt wel weer dat dit voor veel mensen 
een prachtige dag is. 
Alle activiteiten die de vereniging ontplooit kunnen plaatsvinden omdat er vrijwilligers zijn die 
dit mogelijk maken. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd, dat vele handen licht werk 
maken. Het is soms niet makkelijk om altijd maar genoeg mensen te vinden die hun vrije tijd 
willen inzetten voor de vereniging, maar het lukt allemaal nog steeds en dat is geweldig. 
Het water loopt inmiddels bij straaltjes van mijn hoofd en het blad is bijna vol.  
Het is ook nooit goed met het weer, te warm, te koud, te nat, te droog, te veel of te weinig wind. 
Heel veel vaarplezier de rest van de zomer. 
Agnes Dubbeld-Klinkenberg 



 

VANUIT DE PREEKSTOEL 
 
Toen ik voor de vorige krant mijn stukje schreef, kon er nog geen onderhoud gepleegd worden 
aan boten, omdat het voor het lakken te koud was. 
Dat kun je nu niet meer zeggen. Zelfs in de Noordkop stijgt de temperatuur tot hoge waarden. 
Voor watersporters natuurlijk ideaal weer om hun sport te beoefenen, mede omdat er meestal 
ook nog een lekker windje staat. 
 
Ook vanwege dat mooie weer zijn de evenementen die we gehad hebben goed geslaagd. 
Tijdens de clubkampioenschappen, havenwedstrijd en sloepzeilen was het goed weer om te 
zeilen. Ook het het zeilen met gehandicapten is weer goed verlopen, we hebben deze mensen 
weer een paar mooie dagen bezorgd. 
De zeildag in Friesland met cursisten en instructeurs was ook weer erg geslaagd. 
Zon, wind en zeilen, wat wil je nog meer! 
 
Verder heb nog een prettige mededeling. 
Sil Zijm heeft zich aangemeld als bestuurslid en daar zijn we erg blij mee. 
Sil woont in Hippolytushoef en heeft al veel bestuurlijke ervaring opgedaan in andere 
verenigingen.  
Omdat er in het najaar nog een vacature ontstaat in het bestuur van onze vereniging, wil ik op 
deze plek nogmaals een oproep doen voor een nieuw bestuurslid. 
 
Verder rest mijn u nog allemaal nog een goede vakantie toe te wensen en veel vaaruren met de 
boot, geniet van het mooie weer. 
 
Michiel Lok. 
 
 
 
 
 
HEEFT U LEUKE VAKANTIEVERHALEN. ZET ZE EENS OP PAPIER EN STUUR ZE 
NAAR DE REDACTIE. PROBEER ZE ALLEEN NIET LANGER DAN 2 BLZ. TE LATEN 
ZIJN. HET IS EEN LEUKE AANVULLING VOOR DE WINTERCLUBKRANT. 
GA ACHTER DE COMPUTER ZITTEN OF PAK PEN EN PAPIER, VERRAS ONS. 
 
 
 
 
Leuk om te lezen!!! 
 
Onderwerp: Zeilen Amstelmeer tav Loes Boetes aangepast sporten 
Hallo Loes, 
Graag wil ik jullie nog even bedanken voor de fantastische zeildag op zaterdag 24 juni. 
Het weer was goed, maar buiten dat geniet ik altijd erg van  het gevoel van vrijheid dat 
ik ervaar op het water. Het was weer een heerlijke dag. 
Dank aan alle medewerkers en vrijwilligers. 
Hartelijke groeten, 
Elly Bijman    Hoorn NH 



De slangenkuil – de mooie kant van vuile handen 
Michelle Blaauw – KNRM 
 
De beste klanten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn pleziervaarders. 
Meestal worden we gewaarschuwd omdat een bootje niet meer verder kan. Dat komt over het 
algemeen in de boeken als motorstoring, maar kan ook worden veroorzaakt door een probleem 
met vuile filters, het koelwatersysteem of een losgesprongen uitlaatslang.  
Neemt u eens een kijkje in uw eigen slangenkuil aan boord en heb eens oog voor de 
opmerkelijke verscheidenheid aan soorten. Slangen die geschikt zijn als tuinslang kunt u 
absoluut niet voor brandstof gebruiken. Gas, de uitlaat en drinkwater hebben ieder een eigen 
soort slang. Er zijn slangen met of zonder wapening van kunststof of metaal. Er gaat echt een 
wereld voor je open. En met een klap weer dicht als er eens een losschiet, want dan krijg je 
bijvoorbeeld al je koelwater binnen en dat gaat heel hard. Als daarom ineens uw vlonders 
beginnen te drijven, zet dan eerst even uw motor uit. Ook aan een diesellekkage aan boord 
word je nog lang herinnerd. 
Het kopen van een tweedehands boot is een feest dat met een kater kan eindigen. Menige 
maiden trip levert de KNRM ieder jaar een aantal hulpverleningen op. Bijvoorbeeld omdat de 
tankinhoud toch anders is dan de meter aangeeft. Als alles aan boord dateert uit het bouwjaar, 
verdient het aanbeveling direct na de aankoop alle slangen na te lopen of ze uit voorzorg te 
vervangen. Slangen van kunststof verouderen doordat de weekmakers eruit verdwijnen. 
Rubber veroudert veel langzamer en verdient daarom de voorkeur. Dat is niet goedkoop, maar 
wel een veilig idee. Neem de bochten ruim en zorg dat alles weer goed vastzit na afloop (met 
dubbele roestvrijstalen slangklemmen), want er gebeuren heel wat ongelukjes vlak na een 
reparatie.  
We hebben het hier natuurlijk wel over klusjes die rommel kunnen geven. Gepaste kleding 
verdient daarom de voorkeur. En als u dan toch de smaak te pakken heeft, haal dan heel  
diep adem en geef uw dieseltank een schoonmaakbeurt. Dat voorkomt verstopte filters en nog 
meer motorpech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto werkplaats KNRM – Ook 
reddingboten zijn met zeer 
uiteenlopende slangen uitgerust 

 
 
 
We hebben een folder gemaakt, die u via onze website kunt downloaden. Kijk op www.knrm.nl 
onder Zeevast/infomateriaal naar de folder “Vanmorgen deed hij het nog” en zie hoe eenvoudig 
het is om uw motor een beetje in conditie te houden. Voordat u ook een motorpechvogel 
wordt… 
 

 



 
AMSTELMEER TROPHY WEDSTRIJDEN 
voor Kajuitjachten en Open zeilbotenop 19 en 20 augustus 2006 
 
De Watersport Vereniging Amstelmeer heeft het genoegen u uit te nodigen tot het houden van de 
Amstelmeer Trophy Wedstrijden, te verzeilen van 19 tot en met 20 augustus 2006 op het Amstelmeer. 
Tijdens het evenement worden eveneens de Clubkampioenschappen van de Marine Watersport 
Vereniging gehouden. 
 
De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen: 
• het Watersportverbond 
• de Watersport Vereniging Amstelmeer (WVA) 
 
1 De reglementen 

Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld 
als Watersportverbond bepaling in Appendix S van de Regels voor Wedstrijdzeilen (behalve 
wanneer deze door de Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en de Lokale Wedstrijdbepa-
lingen inclusief de daarbij horende bijlagen. 

2 Deelnamerecht en Inschrijving 
Deelname is mogelijk voor Scherpe Kajuitjachten en Open Eenheidsklassen. 
De gezeilde tijd in de Kajuit- en Openklasse wordt berekend d.m.v. SW (met WVA aanpassing). 
Bij deelname van minimaal 3 boten van dezelfde klasse wordt deze als aparte eenheidsklasse 
gescoord. 
Inschrijven dient te geschieden door invullen van het aanmeldingsformulier op de website van de 
WV Amstelmeer (www.wvamstelmeer.nl) of door gebruikmaking van de 
aanmeldingsmogelijkheden zoals omschreven in het clubblad van de WV Amstelmeer. 
Inschrijfgeld: 
Leden WV Amstelmeer en Marine Watersport Vereniging: 
 

   1 mans met bemanning 
Voor-inschrijving € 7,50 € 10,00 
Weekend inschrijving € 10,00 € 12,50 

 
Deelnemers die géén lid zijn van WV Amstelmeer of Marine Watersport Vereniging betalen € 5,- 
extra inschrijfgeld. Voor dit bedrag kan gebruik gemaakt worden van benodigde havenfaciliteiten 
(slipway, kraan, etc.) 
De vóórinschrijving sluit op donderdag 17 augustus 2006. 

3. Wedstrijdbepalingen 
De voor het evenement geldende Lokale Wedstrijd Bepalingen (LWB) worden uitgereikt in het 
wedstrijdcentrum van de WVA (gevestigd: De Haukes 2; 1778KD Westerland) bij registratie op 
vrijdag 18 augustus 2006 van 19.00 - 22.00 uur en op zaterdag 19 augustus 2006 van 09.00 – 10.00 
uur. 
De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09.00 - 19.00 uur. 
 

 

http://www.wvamstelmeer.nl/Wedstrijden/Inschrijven%20wedstrijden.htm
http://www.wvamstelmeer.nl/


 

4. Programma van de Wedstrijden 
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd: 
 

Datum 1e start 2e start 3e start 
Zaterdag 19 augustus 11.00 uur 14.00 uur z.s.m. 
Zondag 20 augustus 10.00 uur 13.00 uur z.s.m. 

 
Op de laatste wedstrijddag zal er na 15.30 uur geen waarschuwingssein meer gegeven worden. 
Meer details betreffende het startrooster staan in de Lokale Wedstrijdbepalingen. 
 

5. De baan 
De wedstrijden zullen worden gezeild op vaste WVA banen. Er wordt naar gestreefd iedere 
wedstrijd na ca. 1¼ uur te beëindigen. 

6. Scoren 
Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 RvW, is van toepassing. 
Er zijn 6 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 3 wedstrijden moeten worden voltooid om de serie 
geldig te maken. Dit wijzigt regel 17.2 SWB. 

7. Prijzen 
Voor iedere klasse worden prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt: 
bij 1 tot en met 3 inschrijvers: 1 prijs. 
bij 4 tot en met 6 inschrijvers: 2 prijzen. 
vanaf 7 inschrijvers: 3 prijzen. 

8. Kraan en trailerhelling 
De WV Amstelmeer heeft de beschikking over een eigen kraan en slipway. De kraan wordt vanaf 
19.00 uur de dag voorafgaande aan het evenement en op de eerste dag van het evenement bediend. 

9. Informatie 
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met: 
Wedstrijdsecretaris WVA, telefoon 06-24863089 
E-mail: wedstrijden@wvamstelmeer.nl
 
 

 
 
PALINGRACE 2006 
Op zondag 17 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijden@wvamstelmeer.nl
http://www.wvamstelmeer.nl/


Uitslagen Open Clubkampioenschappen 2006 (10 & 11 juni) 
Uitslag Kajuit Type Naam Bemanning Punten 
1 Waarschip 570 Michiel Lok Rob Dirven / Sil Zijm 5,0 
2 Kolibri 560 Pieter Sijtsma Wendy Rosien 7,0 
3 Compromis 909 Wico Stam Sjaak Mesker, Rick Mesker 9,0 

 
Uitslag Open Type Naam Bemanning Punten 
1 Finnjol Dave de Groot  11,0 
2 Vrijheid Michel Boersen Cees Boersen 14,0 
3 Centaur Anja Dijkstra Piet Wilschut 19,0 

 
 
Uitslagen Havenwedstrijd 2006 (20 juni) 
Uitslag Kajuit Naam Bemanning Punten 
1 Michiel Lok Hans Boersen 1,0 
2 Cees van Silfhout Frank van Silfhout 2,0 
3 Andele de Zwart NBB 3,0 
 
 
Uitslag Kolibri Naam Bemanning Punten 
1 Pieter Sijtsma Wendy Rosien 1,0 
2 Arie de Vries Jeroen de Vries 2,0 
3 Renier Bremer Ward Bremer 3,0 
 
Uitslag Open Zeilno Naam Bemanning Punten 
1 1559 Michel Boersen Bas Weel 1,0 
2 4412 Ruud Bekema Hannie Meskers 2,0 
3 188 Peter Engel Carolien Engel 3,0 
 
 
 

 



 

Uitslagen Koninginnerace 2006  
Uitslag Centaur Naam Bemanning Punten  
1 Ruud van Leerdam Richard Bakker 1,0 1 
2 Gerrit de Graaf Lizet de Graaf 2,0 2 
3 Richard Offers Karin Offers 4,0 dnf 
 
Uitslag Kajuit Naam Bemanning Punten  
1 Wico Stam Virginia Stam 1,0 1 
2 Cees van Silfhout Frank van Silfhout 2,0 2 
3 Andele de Zwart Piet Lont/Peter Engel 3,0 3 
 
Uitslag Lelievlet Zeilno Naam Bootnaam Punten  
1 1232 Koen Stam Eurus 1,0 1 
2 11 R. Wardenaar Barbarossa 2,0 2 
3 1235 Maaike van der Putte Britannic 3,0 3 
 
Uitslag Open Type Zeilno Naam Bemanning Punten  
1 Vrijheid 1559 Cees Boersen Michel Boersen 1,0 1 
2 16m2 4412 Ruud Bekema Hannie Meskers 2,0 2 
3 Finnjol 54 Dave de Groot  3,0 3 
 
 
 
Uitslagen Verenigings Sloepen Wedstrijden 2006  
No Zeilno Team Vereniging Punten 1 2 3 4 
1 411 MWV 1 V. LEERDAM MWV 1 10,0 5 1 1 1 
2 412 MWV 2 V-D LAND MWV 2 20,1 3 3 3 2 
3 406 WVA DAMES WVA 24,7 1 2 5 6 
4 413 WV ANNA P WVAP 34,0 7 4 2 5 
5 415 ONRUST ONRUST 34,0 2 5 4 7 
6 402 WVA HEREN WVA 39,4 4 6 6 4 
7 408 JAN VAN KETEL JAN V KETEL 44,4 6 7 dnf 3 
 
 

SLOEPZEILEN DAMES 

Een paar dagen voor onze vakantie en midden in een hittegolf belt Hannie me op of ik een stukje 
wil schrijven over het sloepzeilen, een wedstrijd die elk jaar door de Marine Watersport word 
georganiseerd. Ik kreeg de eer, omdat ik bootsvrouw was en dan maak je de wedstrijd heel 
anders mee, (ah, Hum). In de voorbereiding was het allemaal weer erg spannend, het valt 
namelijk niet mee om het juiste aantal vrouwen over twee dagen verdeeld op een sloep te krijgen 
terwijl toch iedereen heel enthousiast is. Maar hier en daar een snipperdag, een oppas en een 
schoondochter geregeld kwam het toch allemaal weer goed. Vrijdagmiddag belt Cor mij op, of 
ik even tijd heb, dan beginnen we alvast met optuigen. Hannie en Joost waren er ook en we 
waren in een opperbeste stemming. Hannie haar zoon en mijn dochter waren namelijk geslaagd 
voor school. Laat in de middag waren we klaar, en om zeven uur gingen we proefvaren, terwijl 
half Nederland naar het Nederlandse elftal kijkt. Cor legt dan het één en ander uit over het wel 
en wee van het sloepzeilen en hij vertelt de taken, die uitgevoerd moeten worden. Zaterdag 
waren we paraat om 8 uur en de dag werd gestart met een kop koffie en een goed gesprek. Als 
bootsvrouw mocht ik mee naar de briefing, dat ging zo, je vaart naar de Marine Watersport, 



iedereen aanwezig, ja, vermelding starttijd, uitdelen van wedstrijdreglement, zijn er vragen, geen 
vragen, prettige wedstrijd, en dan vaar je terug. De eerste wedstrijd hadden we een wereldstart 
en eigenlijk ging de hele wedstrijd perfect, Wij waren blij met Cor en Cor was trots op zijn 
vrouwen, we finishten als eerste. Het was dan ook erg gezellig tijdens onze goed verzorgde 
lunch. Onze mannen waren ook wel goed, maar bij de vrouwen is het een stuk rustiger aan boord 
met één schipper, dat is misschien het verschil. Wedstrijd twee lagen we aldoor goed in de race, 
maar toch moesten we de 411 (Ruud van Leerdam) voor ons laten, dat was jammer. Dag twee 
weinig wind en veel wind schiftingen, en nieuwe vrouwen aan boord . Onze start was niet om 
over naar huis te schrijven en we lagen gelijk in de op één na laatste positie, we moesten dus 
echt alle zeilen bijzetten. Na een half uurtje zeilen had Yvonne heel andere zorgen, en vroeg of 
er een emmer aan boord was, (nee dus) dit ga ik echt niet redden zei ze, en de spanning steeg ten 
top. Gelukkig vonden we in een of ander kastje een lege koekdoos, die maar dienst moest doen. 
Hannie had nog een aantal plastechnieken voor handen, en Yvonne was gered. Omdat we de 
eerste dag zo goed gezeild hadden gaven de andere sloepen ons geen meter ruimte meer, we 
werden opgeloefd en afgedekt enz .Toch hebben we lekker gezeild en nog het één en ander goed 
weten te maken, vlak voor de finish haalden we ook nog onze mannensloep in, Cor koos er voor 
om vlak onder de kant te zeilen en dat pakte gunstig uit, deze race werden we vijfde. Bij ons was 
lest niet best .De laatste wedstrijd ging van start na ik weet niet hoeveel start uitstellen, omdat de 
wind draaide soms wel 90 graden. Toen het startsein uiteindelijk ging was Cor in de 
veronderstelling  hij wel weer afgeblazen zou worden. Maar helaas voor ons, we lagen in een  
onmogelijke positie en konden bijna niet wegkomen, een verloren wedstrijd, we werden in deze 
race zesde. In het eindklassement zijn we derde geworden van de zeven sloepen, waar we toch 
best trots op mogen zijn. Al met al was het een super leuk weekend, wat voor de dames zonder 
Cor niet mogelijk was, Cor bedankt!!!!  

 
Anja Dijkstra 
 
 

 

 



 

INTERVIEW 
 
Moeder Henny fungeerde als tussen 
persoon. In tijd van vijf minuten konden 
we een afspraak vast leggen met Erik de 
Jong; donderdagavond 11 mei in 
Wieringerwerf. 
In het mei nummer, van het maandblad 
Zeilen, kunt u Erik onduidelijk op een 
fotootje, ergens onderaan op blz. 57, tegen 
komen. Hij gaat met Huib Swets in juni de 
Shetland round Britain and Ireland race 
zeilen. ‘Van de 44 teams zijn er 9 uit 
Nederland. We denken er een week of vier 
voor nodig te hebben en we kennen al 
enige deelnemers.’ De boot waarmee deze 
twee gaan is een aluminium one-off naar 
een ontwerp van Jac. De Ridder en 
gebouwd bij Van Benthem. 
‘Je kunt er niet rechtop instaan. Er zijn 
verschillende klassen ingedeeld en er is 
een handicap factor. Wij zijn de snelste 
boot in onze klasse dus moeten we als 
eerste binnen kunnen komen. Het is een 
redelijk oude boot, ook zwaarder dan de 
rest. We willen gráág letterlijk de wind 
van voren krijgen, dat is voor ons gunstiger.’ 
Erik laat aan Cees de route zien. Op zondag 11 juni is de start. Vader Wim en moeder Henny 
gaan met de auto naar Engeland om Erik in Plymouth uit te zwaaien. Huib en Erik nemen 5 
dagen de tijd om de oversteek te maken. Vijf dagen vóór de start komt men aan boord 
controleren of alle technische zaken in orde zijn. Vorig jaar heeft Huib de Ostar race gezeild, de 
zeilen voor de boot waren gemaakt door Erik. Daar Huib, vanwege het intensieve 
scheepsverkeer, liever niet alleen over Het Kanaal wilde varen, was Erik gevraagd om de boot 
‘weg te brengen’ en weer ‘op te halen’. ‘Toen deden we de overtocht in 3 dagen, nu hebben we 
dus nog 2 dagen speling.’ 
Ondertussen krijgen we van Henny koffie, thee en met door Erik ‘zelf gekochte’ appeltaart. Ook 
de jongere broer van Erik zien we even. Voordat Henny en Wim gedag zeggen krijgt Erik 
instructies van Henny over de wasmachine die gedraaid moet worden. Wim heeft morgen vrij en 
gaat aan zijn eigen boot, die in Den Oever ligt, werken. Henny gaat dan van hieruit naar haar 
werk.  
 
Cees: “Even over jouw Kolibri, Erik, die heeft al anderhalf jaar niet meer in de WVA haven 
gelegen.” Erik: “Ik ben nog wel lid van de WVA, maar ik heb geen ligplaats meer. Ik heb het te 
druk en ik weet niet of, als mijn andere boot klaar is, de Kolibri er nog bij blijft. (red: op die 
‘andere boot’ komen we later terug) Afgelopen winter ben ik eerste geworden tijdens de Winter 
Wedstrijden op de Kaag.” 
Een glimmende beker staat boven op de kast in de woonkamer. 
‘Zeven zondagen worden er dan gezeild. 13 Kolibri’s tegen elkaar en het is georganiseerd. Op 
dit moment staat mijn boot op de trailer in de winterstalling. Morgen ga ik hem naar Medemblik  



 

 
 
 

 



 

brengen voor een wedstrijd. Met nog 2 anderen zeil ik, 18 – 20 mei, de Schuttervaerrace, onze 
loopster is Sylvia Kruyer en Mark Slootstra uit Medemblik gaat fietsen.’ 
We gaan terug naar ‘mijn andere boot’. Cees was niet op de hoogte van het feit dat Erik, samen 
met zijn vader, een eigen stalen boot aan het bouwen is. Erik: “We kunnen straks wel even gaan 
kijken….!” “Het is een totaal eigen ontwerp, je kunt nergens iets van herkenning van andere 
boten terug vinden. Ik maak alles zelf inclusief de volledige begroting.” Op de vraag van Cees, 
hoe iemand die al 2 jaar aan een eigen boot werkt nog steeds gemotiveerd kan zijn, reageert 
Erik: “Steeds méér gemotiveerder. Ik ga nú in maanden denken i.p.v. jaren en lijstjes maken wat 
er nog moet gebeuren!” 
Dan de vraag: Lees jij het clubblad? 
Gedeeltelijk. Blader hem door, sommige artikelen spreken mij aan. Meestal is dat wel het 
Interview. Nieuwsgierig zijn naar wie die persoon is. Ik ken de mensen veelal van het 
Dinsdagavond zeilen, maar daar ben ik ook al in geen anderhalf jaar geweest. De aangekondigde 
wedstrijden wil ik nog wel eens overschrijven in mijn agenda. 
 
Wie is Erik de Jong? 
Geboren op 6 november 1981 op een boerderij in Slootdorp. Ik was een paar weken oud toen ik 
al mee ging op de boot van mijn ouders, dus ik weet niet beter. Mijn vader heeft totaal geen 
zeilachtergrond, maar als kind zijnde was hij altijd aan de waterkant te vinden. Mijn ouders 
hadden een Zeeschouw. Deze is gebouwd op de boerderij. Na 3 jaar was hij redelijk vaarklaar, te 
water gelaten en daarna nog 3 jaar afbouwen. Wel gingen we ieder weekend zeilen in de regio. 
De Zeeschouw is verkocht toen Erik 6 jaar oud was. In 1989 werd de Zeeschouw opgevolgd 
door een stalen v/d Stadt 34. Met deze boot hebben we de Noordzee verkend en alle landen die 
daar om heen liggen. Tijdens deze tochten ideeën opgedaan voor de aluminium boot, een Jade 
44, naar een ontwerp van John Jansen. Hieraan is Wim, in 1997, begonnen te bouwen en is nu de 
boot waarmee Wim en Henny varen. 
Met Den Oever als ligplaats zijn er, met de v/d Stadt 34, voor het eerst langere tochten gemaakt: 
Engeland, Schotland, Noorwegen, Zweden, IJsland. 
Erik; “Met deze boot geleerd welke eisen de zee aan je boot stelt, door het lezen van boeken ook 
aan informatie gekomen, maar het is beste om het vanuit de praktijk te kennen.”  
 
Erik heeft de basisschool en de Havo in Wieringerwerf doorlopen. Daarna HTS 
scheepsbouwkunde gaan studeren. Deze opleiding is praktisch afgerond, maar nog geen diploma 
op zak.  
Werkt als zeilmaker bij Zigzag Zeilen in Medemblik. 
Erik: “Maar, nu heb ik mijn baan opgezegd.”(Cees en ik zien het gebeuren; Erik zijn mond 
begint te lachen en zijn ogen doen vrolijk mee…) “Ik wil weg uit Nederland!  Maar houd de 
mogelijkheid open om met de boot, die ik aan het bouwen ben, te gaan charteren; Noorwegen, 
Alaska, Canada. In ieder geval ver boven of onder de evenaar! Koudere streken spreken mij veel 
meer aan.” Cees: “Zoals Jan Wit, Eerde Beulakker of Henk de Velde?” Erik: “Zoiets, Henk de 
Velde is zelfs een kennis van mij. Dús, eind mei ga ik réchtstreeks vanuit de werkplaats naar 
Engeland!” 
Cees spreekt mijn gedachten uit: “O.k., geen baan, boot bouwen, weken onderweg. Hoe doe je 
dat?” Erik: “Ik ga, als scheepsbouwkundig architect, werken bij een scheepsbouwbedrijf in 
Rotterdam. Deze baan was mij al aangeboden gedurende mijn praktijkstage. Tóen had ik hem 
niet aangenomen, omdat ik eerst mijn school wilde afmaken. Tijdens het telefoontje naar 
Rotterdam, met de vraag of het aanbod nog steeds stond, werden er aan mij 2 vragen gesteld; 
Wanneer kan je beginnen en wat wil je verdienen? Ik noemde de datum, een achterlijk bedrag en 
daar werd op ingegaan.” 
Hoe oud was je toen je, je eerste boot kocht? 
15! Samen met mijn oudere broer. Nu 9 jaar geleden en we lagen gelijk op het Amstelmeer. 



 

Mijn vader was heel blij dat ik, in plaats van een brommer, een boot kocht. Thuis hadden we zelf 
een optimist. Ook mijn twee andere broers hebben hierin les gehad van Arie Klok. (Arie wordt 
gememoreerd). Op mijn twaalfde les gekregen in de Centaur, CWO I en II gehaald. 
Mijn oudste broer heeft een Waarschip 10-10, zit op de grote (handels-) vaart. Mijn jongere 
broer vindt zeilen wel leuk, maar heeft geen eigen boot. Ook nu zeil ik nog 2x per jaar met mijn 
ouders mee; Kerst en Oud en Nieuw naar Terschelling; 10 jaar geleden lagen daar 4 en nu 70 
boten. 70 boten is niet leuk, maar de sfeer is heel goed. Regelmatig ga ik op zondag te eten bij 
mijn ouders op de boot. 
Met mijn Kolibri zeil ik alleen nog wedstrijden met de Kolibri Vereniging als eenheidsklasse. De 
komende Nederlandse kampioenschappen Kolibri zeilen zal ik, na 9 jaar, te hebben meegedaan, 
moeten missen. 
Cees: “Heb je altijd een vaste fokkemaat?” Erik: “Eigenlijk afwisselend waren dat mijn vader, 
moeder of een van mijn broers. Tegenwoordig gaat er een meisje mee uit Purmerend vandaan. 
Haar, heb ik via de zeilmakerij leren kennen.” 
Heb je nog andere hobby’s? 
Hard lopen; 1x per jaar de ½ marathon tegen mijn vader lopen in Kreileroord, de eerste zondag 
in febr. De afgelopen 5 jaar liepen we de eerste 15 km. samen. Alleen dit jaar moest ik mijn 
vader vóór laten gaan! Bergbeklimmen, reizen, het lezen van geromantiseerde geschiedenis 
boeken, het luisteren naar muziek. Klassieke muziek vind ik mooi, eigenlijk alles wel, behalve 
Hip-Hop en R.and B. Per week werk ik 40 uur op de zeilmakerij. Daarnaast 25 uur aan mijn 
boot, dit zijn vaste tijden. Op zondag wil ik ook nog wel eens wat doen, dat is wisselend. 
Hierdoor heb ik weinig of geen sociaal leven, maar daar kies je dan voor. 
Ben jij een zomer of een wintermens? 
Wat gedrag betreft is de zomer of winter bij mij identiek. De winter periode is lekker rustig, 
geeft ook meer rust. Het is eerder donker; je slaapt meer. Ik houd ook van schaatsen, maar alleen 
op natuur ijs. Al mijn collega’s op de zeilmakerij houden daar ook van. Dus als er ijs ligt, wordt 
de tent dicht gegooid en dan gaan we! 
Wind doet me niets, ligt er natuurlijk wel aan wat voor bootje ik heb, maar het blijft mij 
fascineren. Ik houd niet echt van de warmte, kan er ook niet tegen. Vorig jaar naar het Caribisch 
gebied geweest. Daar was het 40 C°, toch een andere warmte, want toen ik had nergens last van. 
Cees: “Dus we zullen je niet een halve dag op het strand zien liggen?” Erik: “Daar heb ik de rust 
niet voor, maar met mooi weer zoek ik wél een buiten klus op!” 
Wat is jou idee over het Wieringer Randmeer? 
Eigenlijk zijn dat 2 meningen / ideeën: Aan de ene kant vind ik dat ze erg goed bezig zijn om 
recreatie gebieden voor de watersport te ontwikkelen. Van de andere kant vind ik het, zonde van 
het geld voor dat beetje water. 
 
Rond 21.15 uur rijden we naar Slootdorp om de in aanbouw zijnde boot van Erik te bekijken. 
We worden door de boot ‘getrokken’. 
Cees steekt zijn verwondering niet onder stoelen of banken; “Wát een prestatie… geweldig..!” 
Vraagt honderd uit en krijgt gedetailleerde antwoorden. 
Om 22.10 uur wensen wij elkaar welterusten.  
Erik sluit het hek, waarachter nog 1 staalplaat ligt te wachten voor verwerking…. 
 
Interview afgenomen door Cees Dubbeld en Hannie Meskers 
 
 
 
 
 
 



JEUGDZEILEN 1  
 
De eerste les van JZ1 viel op vrijdag avond 5 mei. Een groep van 3 meiden en 7 jongens vulden 
“DE AAK” rond 18:45 uur.  
Wico Stam gaf uitleg over het plan van aanpak voor de komende 10 lessen en door de ouders 
konden er wat vragen gesteld worden. 
De eerste les bestond uit de kinderen wat bekend te maken met de benamingen van “de 
Optimist”. Hiervoor werden 2 bootjes op een matras gelegd zodat ze zelf ook wat konden 
oefenen.  
 

De lessen daarop volgend was het lekker zeilen. Er is één avond geweest dat we gezien de 
weersomstandig-heden het water niet op konden, maar deze avond werd gebruikt om wat theorie 
te behandelen. 

De kinderen kregen informatie over de diverse windrichtingen en wat voorrangregels die op het 
water gelden. Later in de praktijk lessen konden ze dit goed gebruiken. 
Alle 10 de cursisten hebben op zaterdag 17 juni hun examen gehaald en zover ik weet heeft het 
merendeel zich voor JZ2 opgegeven. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde cursus met 
nieuwe, enthousiaste zeilers. 
 
Met dank aan alle vrijwilligers en ouders die deze cursus mogelijk hebben gemaakt. 
 
Yvonne Zijm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto:   
Koen van Emmerik, Jacolien Bergsma, 
Yasmijn Gijzenij, Jonas van de Doe, Ties van 
Kipshag, Niek Boersen, Kevin 
Schouwenaar, Albert Wigbout, Lars Zijm, 
Maartje Volkers (ontbreekt op de foto) 
 
 
 
 

 



 

 

GESLAAGD VOOR CWO 2 
Zaterdag 1 juli 2006  moesten 5 cursisten te weten: Roan Bremer, Anna Udding, Stefan Kolman, 
Job Volkers en Lars Hoogeveen van de WVA, afzeilen voor het diplama CWO 2. 
Om 10.00 vertrokken zij vanuit de jachthaven bij De Haukes in 5 Optimisten, met de leraren in 
twee volgboten. Het was prachtig weer met windkracht 3. Alle vijf de optimisten zeilden richting 
de brug bij Ewijcksluis. De brug was dicht, waardoor de bootjes afgetuigd moesten worden. De 
twee motorboten sleepten de optimisten onder de brug door naar de andere kant. De boten 
werden daarna opnieuw opgetuigd. Op weg naar Anna Paulowna voeren de optimisten in een 
brede sloot en gingen onder de middag picknicken aan de kant. Om 14.00 vertrokken de 
optimisten weer richting het Amstelmeer. Inmiddels had de brugwachter zijn pauze gehad en 
opende de brug voor de optimisten. Al zeilende konden zij er doorheen. Op het Amstelmeer 
aangekomen, bleef er nog een belangrijk aspect over voor het te behalen diploma n.l. het 
OMSLAAN! Nadat ook deze handeling na goedkeuring van de leraren was uitgevoerd, konden 
de optimisten terug naar de haven en worden afgetuigd. 
Het was een prachtige tocht geweest en gelukkig was iedereen geslaagd! 
Op de foto achteraan de leraren: Rene Konst, Joost Dijkstra, Rob Bethbeder, Sjoerd vd Werf en 
Hans Zijm. Cursisten: Roan Bremer, Anna Udding, Stefan Kolman, Job Volkers, Richard 
Wigbout ( kon door ziekte de laatste dag niet deelnemen)en Lars Hoogeveen. 
 
Paula Udding  
 
 
 
 
 

 



Deze zomer een recordzomer aan het worden is 
Watersporters dit natuurlijk erg leuk vinden 
Sommigen ook op het water graag schaduw 
willen 
De visvangst op de haven nog wat tegenvalt 
We wel elke zaterdagavond blijven vissen 
Eén wereldreiziger sneller thuis was dan hij van 
plan was 
Dit zelfs in de Telegraaf en Waterkampioen 
heeft gestaan 
René zijn ticket naar de Azoren weer ingeleverd heeft 
Erik de Jong met pech boven Ierland is “gestrand” 
Jan Meilink na afloop van de havenwedstrijd zijn mast kon vervangen 
Het dagje zeilen in Friesland weer een groot succes was 
Michiel en Pieter ter afsluiting duellleerden met emmers water 
Michiel en bemanning wel héél vroeg aan het bier zaten 
Anita en Edwin nu weten hoe ze water moeten maken 
De chinese maatijd na afloop weer voortreffelijk smaakte 
Niels kan jongleren op een spinakerboom 
De Kaandorpen van met meer zijn afgeweest 
Dit onder begeleiding van Karl en Anita ging 
Wil K. fietsen op een vouwfiets best wel moeilijk vindt 
Zijn gezicht er nu  wel weer redelijk uit ziet 
Sander Wigbout en zijn “dames “ óók op vakantie waren 
Zij onder begeleiding van van Wil en Willy in Den Helder zijn gesignaleerd 
Arie de Vries zijn leesbril niet alleen voor het lezen van de krant gebruikt 
Hij zelf wil uitleggen waarvoor een leesbril óók gebruikt kan worden 
Wij nog veel meer wist-je-datjes in reserve hebben 
Wij elkaar op de haven weer tegenkomen  
 
 
 
ZEILEN IN FRIESLAND MET DE CURSISTEN 
“Gebombardeerd” tot vrijwillge verslaggeefster van een fantastische dag zeilen in Friesland ben 
ik in de pen geklommen. Op zaterdag 8 juli was voor de CWO 1 en 2-cursisten met instructeurs 
de bestemming Heeg gepland. ’s Morgens vroeg alle tassen gevuld met mooi- en slecht weer 
kleding en rond 8.00 uur vertrokken vanaf het clubgebouw. Al “carpoolend” lekker op tijd in 
Friesland aangekomen. Inmiddels was de zon al lekker doorgebroken en werd er een indeling 
voor de boten gemaakt. Tussentijds kon iedereen ook z’n goede humeur uit z’n tas toveren onder 
het genot van een bakkie èn alle “ontblote” lichaamsdelen insmeren tegen de zon. We waren met 
21 cursisten en 7 instructeurs. Kwam dus perfect uit voor 7 Randmeren, bemand en bevrouwd 
met 4 personen. Iedereen nam plaats in z’n “eigen” waternimf, watervlo, waterkers, water… ga 
zo maar door! We waren goed gemixt, dus konden we elkaar ook een beetje beter leren kennen. 
Het dagje kon beginnen. Per motor een klein stukje de jachthaven van Heeg uit en vervolgens al 
lekker zeilend naar het Heegermeer. We hadden geen beter weer kunnen bestellen. Prachtig 
mooi zeilweer met windje 3 à 4, echt helemaal super! Lekker een tijdje gezeild op het 
Heegermeer, waarna we de “reis” hebben voortgezet richting Woudsend. Een aantal 
waternimfen van ons hadden de routekaart helaas niet helemaal goed begrepen en waren bijna in 
Balk beland, dus kwamen iets later voor de koffie met appelgebak aan in Woudsend. Op een 
terrasje bij de brug heerlijk even genoten van het zonnetje en natuurlijk…. van een geweldige 
coureur met ’n motorjacht, die het stuurwerk nog niet helemaal begreep! Daarna de reis weer 

 



voortgezet richting Slotermeer. Al snel ontdekten we dat we een aantal “bandieten” in ons 
gezelschap hadden. Voordat ik het wist was ik kleddernat… waar kwam dat vandaan? De boot 
van Pieter Sijtsma had een flinke voorraad waterballonnen aan boord. Grote pret alom dus! Ook 
onze waterspuitjes kwamen voor de dag, maar deze waren helaas niet zo effectief als de 
waterballonnen. Volgend jaar dan toch maar die Supersookers? Rond 13.00 uur zijn we 
aangemeerd in Sloten, waar de lunchpakketjes konden worden genuttigd en er ook nog even tijd 
was om een rondje door Sloten te wandelen. Met dat prachtige weer ziet alles er ook zo leuk en 
gezellig uit. Na de lunch werd er tijdens de “briefing” van Piet Wildschut uitgelegd wat de  
 

bedoeling voor de middag was. Een “echte” wedstrijd op het Heegermeer. Er zou een startsein 
klinken en vervolgens mochten we naar keuze links- of rechts om het “Konijneneiland”, waarna 
we weer terug moesten keren naar de startlijn, waar tevens de finish zou zijn. Dus de jollenbroek 
aan en klaar voor een leuke strijd om de eer! Er bestond enige onduidelijkheid over het startsein, 
maar na wat geroep naar elkaar bleek toch echt dat de “wedstrijd” was gestart. Er waren toch wel 
heel wat fanatiekelingen met wedstrijdbloed onder ons, wat er voor zorgde dat het een spannend 
geheel werd. Omdat er meerdere eilandjes in het Heegermeer lagen, ontstond ook hier wat 
onduidelijkheid en werd niet door iedereen het Konijneneiland gevonden. Ook de konijnen 
hebben we helaas niet gezien. Al met al mocht  dat de pret niet drukken. De boot van schipper 
Michel Boersen lag al voor anker, voordat nummer 2 binnen kwam. Ook is nog steeds niet 
helemaal duidelijk wie er nu als tweede over de finishlijn ging. Maar dat hebben Niels Klink en 
Hannie Meskers ’s avonds, onder het genot van een drankje, nog even uitgesproken met elkaar! 
Rond 17.30 uur was iedereen weer zonder schade veilig in de haven van Heeg. Boten werden 
uitgeruimd en gesopt en de tomtommetjes werden weer op De Haukes ingesteld. In het 
clubgebouw stond de chinees al klaar om onze hongerige maagjes te vullen. Erg lekker, maar 
helaas werden de grotere magen onder ons niet helemaal gevuld.  Dus met die chinees moet nog 
even een hartig woordje worden gesproken! Agnes Dubbeld zette voor iedereen nog voor een 
lekkere kop koffie, zodat we allemaal weer voldaan huiswaarts konden. Al met al weer een zeer 
geslaagde dag en uiteraard de complimenten voor onze organisatoren Piet Wildschut en Anja 

 



Dijkstra. Wie weet volgend jaar weer zo’n leuke dag, maar dan hopelijk als “open” inschrijving, 
zodat ook niet-cursisten deze leuke dag kunnen meemaken!        
Hopelijk tot dan! (2e zaterdag juli 2007?) 
Sylvia Boersen 
 
 
 
 
 
Hallo, 
Een paar weken geleden zijn er kinderen met de WR 4 meegeweest op dinsdagavond. Jeff was 
ook mee en hij vond het prachtig. De kinderen mochten zelfs aan het roer. 
Ik had een paar foto s gemaakt. Misschien kan je hier iets mee voor het krantje of misschien voor 
de website. Wij vonden het een leuk intiatief! 
 
groeten Karin Meskers 
 
 
 
 

 
Tochtje met de WR 4 van Cees Hos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUBACTIVITEITEN 2006  
 

 

zaterdag 14 oktober werkdag, aanvang 09.00 uur 
feestavond, aanvang 20.00 uur 
 

dinsdag 24 oktober najaarsvergadering, aanvang 20.00 uur 
 

zarerdag 28 oktober  mosselavond, aanvang 19.00 uur 

WEDSTRIJDPLANNING 2006 

Wedstrijden WVA 
Amstelmeer Trophy   19 & 20 augustus 
MWV – WVA Centaurwedstrijden 9 & 10 september 
Palingrace     17 september 
 
Wedstrijde n MWV 
Sluitingswedstrijden   2 & 3 september 
 
Andere belangrijke evenementen 
Sneekweek     5 t/m 10 augustus 
24-uurs Ijsselmeer    25 & 26 augustus 

 

 

 
 
 
 
 
Copy voor het volgende clubblad inleveren voor 14 september a.s. bij de redactie. 
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