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En…het is wéér zomer! 
Menigeen zal zijn biezen pakken en erop uit trekken. Wij, Wout en ik, hebben het  
er al op zitten. Begin juni hebben wij op de fiets provincie Drenthe ontdekt. Hotel met alles erop 
en eraan. Onze twee jongste kinderen Wout jr. 17 jr en Doria 15 jr. bleven thuis. Ja? Was onze 
vraag. Hoe zullen die twee het hebben? Zo voor ’t eerst saampjes???? Herkenning misschien? 
Nou….zij hebben zich uitstekend gered!  
Wij ook! Drie dagen heb ik niet hoeven praten en bedenken  
‘wat zullen we nu weer eens gaan eten’. Wout kon zich opperbest vermaken met het fenomeen 
‘mensen kijken’. Daar ik die personen snel heb bekeken, kon ik tussen de gangen door van ons 
voorgeschotelde menu, dat ene boek uitlezen. Tijdens het fietsen (zéér belangrijk) diverse 
terrasjes aangedaan. Bezienswaardigheden bekeken. 
Eigenlijk valt het volgende onder een winterklus die ik heb doorgeschoven naar de zomer; 
Ik ben nl.de strijd aangegaan om de archieven van foto’s en plakboeken (jaren op achter) bij te 
gaan werken. Gelukkig werkt het weer buiten hieraan mee! De tafel vóór ligt bezaaid met al wat 
daarbij komt kijken. Voordeel van bovenstaande activiteit is dát als je er geen zin meer in hebt, 
je die hele handel zó kan opruimen! Hiervoor bestaat er (helaas voor mij) géén deadline of 
examendatum, u weet wel, die zgn. stok achter de deur! 
Tijdens het sloepzeilen voor mensen met een beperking ben ik vrijwilligster geweest op een van 
de sloepen. “Van horen zeggen….” wil ik bevestigen. Je moet het aan den lijve ondervinden hoe 
dat is. Een bijzondere ervaring. Helaas kon het zeilen die vrijdag geen doorgang hebben daar er 
teveel wind stond. De zaterdag was een geslaagde dag inclusief de nasi hap. Onze oudste 
dochter, Ella 19 jr., was een van de zaterdaggasten Zij heeft het prima naar haar zin gehad. Dank 
aan de mensen van Sportservice Schagen en alle vrijwilligers van de MVA en WVA voor hun 
inzet. 
Op een maandagavondzeilles van de optimisten kregen we gezelschap van fotograaf Wil 
Wigbout en zoon. Het resultaat mag er zijn! Voor de komende jaren zal ‘De Toekomst’ op de 
kaft van ons clubblad staan.  
Over de inhoud van het clubblad blijf ik kort: 
Woord van onze voorzitter. Diverse verhalen, uit- en verslagen, aankondigen van wedstrijden en 
andere activiteiten. Gewoon lezen van begin tot het eind! 
 
We komen elkaar vast wel weer eens tegen, 
groet, 
Hannie Meskers 
 
 
 
Kopy voor het volgende clubblad inleveren voor 7 september a.s bij de redactie. 
 
 



 

VANUIT DE PREEKSTOEL 
 
Bij het schrijven van de preekstoel is de langste dag alweer gepasseerd en blik ik even terug op 
de periode sinds ik hoopte u allen te mogen ontmoeten tijdens de Koninginnerace. 
Als uw voorzitter ben ik aanwezig geweest bij de opening van het watersportseizoen 2008 door 
de burgemeester van Den Helder bij de WSV Helder Willemsoord Nieuwediep en daar met 
andere bestuurders van diverse verenigingen in de regio van gedachten gewisseld over de 
watersport in dit gebied.. 
Vervolgens mezelf naar de Haukes gespoed om samen met ander leden van het wedstrijd comité  
de Koninginnerace in goede banen te leiden en dat is gelukt hoewel de pittige wind het niet 
gemakkelijk maakte voor een aantal deelnemers. 
De daaropvolgende dinsdagavond mag zich weer verheugen in een groot animo en nog 
heugelijker is dat de deelnemers zich spontaan in een barregeling hebben  gevonden. 
Dat doet me goed want uiteindelijk moet het verenigingsmotto “door ons en voor ons” zijn. 
Ook een initiatief van de kantinecommissie om leden te motiveren op elke zondag de kantine te 
bezetten loopt goed maar persoonlijk zie ik nog liever dat dat ook voor de zaterdag geldt. 
Het clubkampioenschap was gepland als  Ned. Kampioenschap  “Kolibri” Echter vanwege te 
weinig inschrijvingen van Kolibri’s is voor deze klasse het NK niet doorgegaan. 
Voor mij is dit een teken dat deze klasse door vergrijzing en mogelijk andere reden aan haar 
zwanenzang bezig is. Jammer, zo’n sportief jachtje met zoveel mogelijkheden. 
Een noviteit en try-out was het motorbootschipperkampioenschap. Ook hier geen 
overweldigende inschrijving maar toch hebben wij het door laten gaan om een trend te zetten en 
daardoor via de mond tot mond reclame volgend jaar meer motorbootvaarders aan de start te 
krijgen. 
Hierbij wil ik Alex van der Hoek bedanken voor zijn inzet, maar ook voor zijn inzet m.b.t. de 
Kustnavigatiecursus waarbij hij terug kan zien op een zeer geslaagde clubactiviteit. 
Tijdens de Verenigingssloep zeilwedstrijden heeft Sjoerd van de Werf met zijn team zich als 
beste wva team gepresenteerd. Mijn bijzondere waardering gaat uit naar het damesteam voor hun 
koelbloedigheid na hun onfortuinlijke stranding. 
Cor Walrave met zijn team vrijwilligers waren goed voorbereid om mensen met een beperking 
gedurende twee dagen van onze hobby te laten genieten. Helaas was de eerste dag de te harde 
wind spelbreker en kon er niet worden gezeild. Zonder iemand in het bijzonder te te noemen wil 
ik mijn waardering uitspreken voor alle medewerkers van WVA en MWV die zich belangeloos 
hebben ingezet voor deze mensen.          
De 4 havenwedstrijd mocht zich ook weer verheugen in een groot aantal deelnemers en de 
weersomstandigheden maakten deze wedstrijd tot een fijne happening. 
Tot slot wil ik uw aandacht nog vestigen op de evenementen vermeld op de voorlaatste pagina 
van dit blad maar in het bijzonder op de Tall Ships Den Helder die van 20 t/m 23 augustus 
worden gehouden in Den Helder. 
Op 22 augustus organiseert de WVA 2 sloepzeilwedstrijden op het Marsdiep en daaraan doen 
een dames en een heren WVA team mee. Op die avond is ook een zgn. gondelvaart en daar kunt 
u ook aan deelnemen als u bereid bent uw jacht in een thema te versieren. 
Kortom , zat te doen en te beleven. 
Ook nu weer, ik hoop U bij deze activiteiten te mogen ontmoeten en voor meer informatie kunt u 
mij gerust bellen of mailen. 
Mijn telefoonnummer en email adres staan aan de binnenkant van het voorblad van dit blad. 
Theo Souren  
Voorzitter 
 
 



 

 
Amstelmeer Trophy Wedstrijden voor Kajuitjachten en Open zeilboten 
en 
Spanker Klasse Evenement op 16 en 17 augustus 2008 
 
De Watersport Vereniging Amstelmeer heeft het genoegen u uit te nodigen tot het 
houden van de Amstelmeer Trophy Wedstrijden en een Spanker Klasse Evenement, 
te verzeilen van 16 tot en met 17 augustus 2008 op het Amstelmeer. 
 
De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen: 
het Watersportverbond 
de Watersport Vereniging Amstelmeer (WVA) 
de Spanker Klassenorganisatie 
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 Wedstrijdbepalingen inclusief de daarbij horende bijlagen. 
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 € 9,50 € 12,00 

Weekend 
inschrijving € 12,00 € 14,50 

 
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 14 augustus 2008 om 23:00 uur. 
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 15 augustus 2007 van 19.00 - 22.00 uur en 
op zaterdag 16 augustus 2007 van 09.00 – 10.00 uur. 
De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09.00 - 
19.00 uur. 
 
Programma van de Wedstrijden 
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd: 

Datum 1e start 2e start 3e start 
Zaterdag 16 augustus 11.00 uur 14.00 uur z.s.m. 
Zondag 17 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. 
De baan 
De wedstrijden zullen worden gezeild op vaste WVA banen. Er wordt naar gestreefd 
iedere wedstrijd na ca. 1 uur te beëindigen. 
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. 
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. 
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. 
Informatie 
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met: 
Wedstrijdsecretaris WVA, telefoon 06- 10564544 
E-mail: wedstrijden@wvamstelmeer.nl 
Wedstrijdsecretaris SKO, telefoon 06- 46647249 
E-mail: wedstrijden@spanker.nl  
 
 
Palingrace 2008 
Op zondag 21 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, Sjoerd van der Werf op nummer 06-10564544, maar ook op de dag zelf in 
het clubhuis tussen 09:30 uur en 10:30 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 wedstrijd. 



 

Uitslagen Open Clubkampioenschappen 2008 (14 & 15 juni) 
Uitslag Kajuitklasse          (SW factor) 
No Type Naam Bemanning Punten 
1 Dehler 31 Cees van Silfhout Sjaak Meskers 8,0 
2 Waarschip 570 Michiel Lok Hans Boersen 8,0 
3 Waarschip 710 Ruud Bekema Hannie Meskers 12,0 
Uitslag Kolibri 
No Naam Bemanning Punten 
1 Cor Walrave Fiona ten Hove Walrave 5,0 
2 Sjef Middelkoop Sjoerd Jan Stein 10,0 
3 S. Mars Mw. Mars 15,0 
Uitslag Open klasse         (SW factor) 
No Type Naam Bemanning Punten 
1 Randmeer Peter Engel Carolien & Lisa Engel 10,0 
2 Olympiajol Jan Bethbeder  11,0 
3 Vrijheid Alex van der Hoek Adriaan Bais 16,0 
4 Olympiajol Wouter Lok  18,0 
5 Centaur René Dijkstra Anja Dijkstra 22,0 
6 Randmeer Jaap Wognum Ton Roelofsen 24,0 
7 Centaur Joost Dijkstra Piet Wildschut 26,0 
8 Sailhorse Jan Meilink Bert Wiegman 37,0 
 
Uitslagen Havenwedstrijd 2008 (24 juni) 
Uitslag Kajuit klasse         (SW factor) 

No Type Naam Bemanning Punten 
1 Waarschip 570 Michiel Lok Hans Boersen 1,0 
2 Bavaria 37 Andele de Zwart Diversen 2,0 
3 Waarschip 720 Hulleman Gerrit Hulleman 3,0 
Uitslag Kolibri 

No Naam Bemanning Punten 
1 Arie de Vries Jeroen de Vries 1,0 
2 Cor Walrave Elly Walrave 2,0 
3 Siem Mars Joost Dijkmstra 3,0 
Uitslag Open klasse         (SW factor) 

No Type Naam Bemanning Punten 
1 Top Peter Verschoor Siep van de Land 1,0 
2 Vrijheid Adriaan Bais Alex van der Hoek 2,0 
3 Finnjol Dave de Groot  3,0 
Uitslag Randmeer 

No Naam Bemanning Punten 
1 Peter Engel Carolien Engel 1,0 
2 Jaap Wognum Yvette 2,0 
3 Sjaak Meskers Karin Meskers 3,0 
Uitslag Centaur 

No Naam Bemanning Punten 
1 Rene Dijkstra Anja Dijkstra 1,0 
2 Bouwmans Klaassen 2,0 
3 Sjoerd vd Werf Cursisten 3,0 

 
  

 
 



 

Beste cursisten/instructeurs,  
zeilschippers en overige leden van de WVA 
Wie gaat er mee zeilen`in een open boot (randmeer of polyvalk) op de meren in Friesland 
op zaterdag 20 september a.s. 

We streven naar een bezetting per boot van een schipper (ervaren zeiler) en 3 bemanningsleden 
(cursisten en/of andere leden van de vereniging). Afgelopen jaren hebben we met 4-7 randmeren 
gezeild, vanuit Heeg. 

Kosten 
De kosten voor deze dag zijn  € 25,00 p.p. (dit is voor de reservering en huur van de boten). Op 
de dag zelf wordt dit met de deelnemers afgerekend. 
 Vertrek 
Vanaf ons clubgebouw W.V. Amstelmeer: 7.45 uur verzamelen. 
Dan gaan we met eigen vervoer, zoveel als mogelijk gezamenlijk, naar Friesland. 
Niet vergeten mee te nemen !  
1. Als je in bezit bent van een zwemvest, neem hem dan mee,  een zwemvest is verplicht en 

zijn  
2. daar evt.  
3.  voor ongeveer  €   3,00 te huur;  
4. Waterdichte en warme kleding + laarzen en set droge kleding (ook al regent het niet toch kun  
5. e behoorlijk 
6.  nat worden al er een puts emmer met water je kant uit gaat); 
7. Lunch pakket + drinken( als we een geschikt plaatsje zien steken we ergens op om te eten + 
8. drinken) 
9. Goed humeur 
Na afloop op de Haukes avond-eten 
Er is de mogelijkheid om aan het eind van de dag gezellig te eten in het clubgebouw.  Dit is wel 
voor eigen rekening, maar we proberen het op een vriendelijk bedrag te houden. De opgave 
hiervoor regelen we direct nadat we de boten hebben afgeleverd en schoongemaakt (ongeveer 
17.30 uur). 
Opgave-afspraak 
Het aantal boten dat 3 weken van te voren wordt gereserveerd is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. De reservering kost geld. 
Zodoende geldt de afspraak: opgave houdt in dat je € 25,- afdraagt aan mij, tenzij je een 
afmelding 
 aan me doorgeeft vóór 1 september 2008. 
In het geval dat je door ziekte of zeer plots niet kan, neem dan contact met me op, wellicht is er 
iets te regelen. 
Aanmelden 
Aanmelden kan tot 1 september, dan ben je zeker van een plaats in een boot.  
Geef je op door: 
o je gegevens te noteren op het inschrijvingsformulier op het prikbord in het clubhuis of; 
o contact op te nemen met Piet Wildschut (vaak dinsdag avond aanwezig in het clubhuis) of; 
o een e-mail te sturen naar: p.wildschut@quicknet.nl,  met de tekst : 
Ik geeft me/ Wij geven ons op voor zeilen in Friesland (20-09-’08) á € 25 per persoon. 
Naam, adres en telefoonnr. (liefst ook 06 nr., voor contact tijdens het zeilen) 
 
Groeten,  Piet Wildschut     0224-217315        06-43443813         p.wildschut@quicknet.nl 
 



 

Geslaagde cursisten Jeugdzeilen 2008 
 
Jeugdzeilen 1 
Brendan Hogeveen, Thijm Jongejan, Daan Eldering, Joerie Anne van der Tuin, Marcella Kramer,  
Tim Roos en Roos Bijvoet. 
 
Hieronder een paar woorden van de 
jeugdzeilers van JZ 1: 
Ik had nog nooit gezeild. 
Na de eerste les vond ik het nog 
leuker dan ik dacht dat het was, ook 
al stond er bijna geen wind. 
Ik hou van halve wind zeilen, vooral 
om dan op de rand te zitten is erg 
leuk. 
We gaan ook nog omslaan en dat lijkt 
me spannend. 
Misschien kom ik volgend jaar weer! 
Tot ziens, 
Daan 
 
Ik vond sommige dingen eng want ik 
moest overstag en toen kwam er een 
hele harde windvlaag en toen sloeg ik 
bijna om. 
Wat ik leuk vond is dat we snel gingen. 
Thijm 
 
De instructeurs: Yvonne Zijm, Jos Halsema, Rob Verhoef, Marije Engel, Frank Silfhout en Rick Meskers 
 
 
Jeugdzeilen 2 
Evi  en Britt Sijs, Oskar Kolman, Daniel van der Doe, Jordi Busser, Simon Rezelman, Johan Eg, Jasper 
Bloem en Malik Kramer 
 
Hieronder een paar woorden van de jeugdzeilers van JZ 2: 
 
Het was heel erg leuk. 
Ik vind het jammer dat er alleen jeugdzeilen 1-2 is.  
Gelukkig is er nog training voor wedstrijdzeilen.  
Aan mij hoef je geen leukste moment te vragen! Allemaal even leuk!  
Omslaan vind ik altijd wel heel gaaf. 
Groeten van Simon Rezelman  
 
dag instructeurs, 
hier een berichtje van Brendanalle vrijdagen ging ik met veel plezier naar zeilles. 
alleen het gijpen vond ik niet zol leuk 
volgend jaar kom ik graag terug 
groetjes Brendan Hogeveen 
 
Ik vind zeilen leuk echt super leuk.  
Van te voren ben ik zenuwachtig, maar in mijn bootje (optimist) ben ik trots. 
Ik heb bootje nummer 8. 
De eerste les was spannend. Nu de laatste dag is ook spannend, want ik mag in mijn eigen bootje 
zeilen.. 
De leraren zijn ook heel aardig. De leider is Hans.  
Ik heb ook nog een terug kom dag en dat is 10 augustus, maar eerste deze les. 



 

Ik heb al 8 lessen gehad en dit wordt les 9 en 10. Elke les was het mooi weer, maar 1 les niet. 
Die werd afgelast omdat er te veel wind stond. De paalsteek kan ik nog niet zo goed. Nou ik vond het 
leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en veel plezier nog. 

Groetjes Evi Sijs 
 
Ik vond de zeillessen leuk. In de brief 
vroegen ze of ik iets op wilde schrijven 
over wat ik leuk vond en wat ik niet leuk 
vond. Nou, eigenlijk vond ik niks niet 
leuk. het enige wat ik niet leuk vond, 
was dat het een keer te hard waaide en 
we daarom niet konden zeilen. één van 
de leukste dingen vond ik het omslaan; 
Het was warm weer en het water was 
best warm. het enige irritante was dat er 
weinig wind stond, en we daarom 
moeilijk om konden slaan. weinig wind 
stond er ook met het examen, maar het 
ging toch, Want ik ben geslaagd!  (Johan 
Eg) 
 
 
De instructeurs: Hannie en Wout 

Meskers, lRene Köhnst, Monique Mul, Joost Dijkstra en Hans Zijm, die ook nog even wat op papier wilde 
zetten over de zeilers van CWO 2. 
 
Al bij de tweede les zaten wij als begeleiders/instructeurs elkaar aan te kijken van “wat moeten we 
hiermee, wat moeten we ze nog leren?” Het bleek dat we een groep van 9 kinderen hadden getroffen die 
bovengemiddelde zeilvaardigheden hadden opgedaan in hun eerste jaar. Ze konden alle oefeningen 
zonder veel moeite snel doen; er gebeurden geen rare dingen; niemand werd echt bang (er heeft 
niemand om zijn of haar moeder geroepen); kortom een héééle saaie klas dit jaar! 
En dan zit je daar als begeleiding; een beetje meetuffen in de motorboot; met om je heen  vrolijke 
gezichten van zeilertjes die zich prima vermaken. Met die motorboot kan je ook grote golven maken; 
vinden ze nog leuker! Ze waren best wel erg braaf: het heeft lang geduurd voordat ze ons ook nat 
durfden te spatten door met ballen te gooien en die dan vooral vlak naast je in het water te laten ketsen. 
 
Bij alle lessen werkte het weer prima mee. Op de winderigste lesavond zijn we het meer maar eens 
rondgevaren en de hogere golven  opgezocht. Als vanzelf gingen ze op de rand van de boot zitten en 
met de joystick sturen. Sommigen hingen al languit in de hangbanden. Alles met elkaar een serie lessen 
zonder veel bijzonderheden. Nou ja; voor wat betreft de kinderen dan. De begeleiding had wat meer 
onder elkaar te verduren; wat denk je ervan als ze elkaar uit de boot schoppen!!! (Monique gooide Joost 
overboord; gewoon voor de lol!) 
 
Uiteraard zijn ze allemaal geslaagd. En meteen de week daarna kwamen de meeste al opdagen bij de 
vervolglessen wedstrijdtraining van Jan Bethbeder. Dat belooft wat voor de toekomst! Als de jeugd zo 
enthousiast wordt dan hoeven we niet bang te zijn dat onze vereniging vergrijst. 
 

Zeiltraining voor de jeugd 
Nadat jullie geslaagd zijn voor Jeugdzeilen 2 is het natuurlijk niet de bedoeling om bij de pakken neer te 
gaan zitten. Je diploma kun je aan de muur hangen; het is echter niet de bedoeling dat je je zeilkleding 
er naast hangt en in laat stoffen! 
Om ervoor te zorgen dat je het geleerde kunt blijven toepassen, en meer ervaring en vooral meer plezier 
in het zeilen krijgt, heeft de WV Amstelmeer al langer de mogelijkheid om aan zeiltraining mee te doen. 
Tot en met 2003 gebeurde dat op de zondag ochtend. Vanaf 2004 is de training naar de donderdag 
avond verplaatst. 



 

In 2004 zijn we ook begonnen met de zogenaamde 4-4-14 wedstrijden. Het oorspronkelijke plan was om 
elke 14 dagen met 4 boten van 4 verenigingen enkele korte wedstrijdjes te varen. Het zou dan om de 
beurt op elkaars vaarwater plaats vinden, en zodoende kon het gebeuren dat je met een groepje tussen 
de kantoorflats aan de Nieuwe Meer in Amsterdam aan het varen was en de verkeersvliegtuigen van en 
naar Schiphol laag over je heen vlogen. Een andere keer zeilde je in Hoorn, of werden de wedstrijden 
vanaf het Internationaal Regatta Centrum in Medemblik gevaren. 
Helaas is door allerlei omstandigheden de organisatie wat in het slop geraakt, waardoor deze vorm van 
wedstrijden dit jaar niet meer gehouden worden. We zijn echter wel bezig om een alternatief te 
bedenken, zoals deelname aan de “Combi Zuiderzee”. Dat zijn wel wat serieuzere evenementen van een 
heel weekend, zo’n 4 tot 5 keer per jaar, in Lelystad, Medemblik en Hoorn. En in de nabije toekomst 
wellicht ook op het Amstelmeer? 
In de tussentijd wordt er getraind op de donderdag avond. 
We leggen een startlijn uit en een korte wedstrijdbaan (driehoek of lus) en oefenen het starten volgens 
de echte wedstrijdregels, het varen van een goed kruisrak (best wel lastig), het ronden van de boeien 
zonder deze met je zwaard nog 50 meter mee te slepen, en daarna voor de wind naar de finish varen; 
zwaard omhoog (komt die boei toch nog los), schoot helemaal los en zeil open. En op de goeie plek in je 
boot gaan zitten. 
Er wordt veel aandacht gegeven aan het gebruik van de “Joystick”, we varen niet met een motorsloepje 
door de Amsterdamse grachten! 
Gewichtstrim is heel belangrijk, en natuurlijk de juiste zeilstand! Je rijd tenslotte ook niet in de 2e 
versnelling met een auto op de snelweg! 
Kortom, er zijn genoeg punten waar iedereen zich in kan verbeteren. En de resultaten zie je ook tijdens 
wedstrijdjes tegen andere verenigingen. Tijdens de 4-4-14 wedstrijden hebben onze zeilers altijd wel 
goed gescoord; Joost Dijkstra is zelfs 4-4-14 kampioen geworden in 2006! 
Helemaal vrijblijvend is de training uiteraard niet. We verwachten dat je probeert alle trainingsdagen mee 
te doen: één keer zeilen en dan 3 keer niet zet geen zoden aan de dijk! Je moet ook écht proberen er 
het beste van te maken, we zijn tenslotte geen na-schoolse opvang. Aan de wedstrijden kan niet 
iedereen tegelijk meedoen, en bij een selectie komen de kinderen die het meest hun best doen natuurlijk 
als eerste aan bod. 
De kosten voor de training zijn laag. Vanwege mijn ploegendienst, en het feit dat we voor de andere 
avonden nog geen trainer hebben kunnen vinden, kunnen we maar 2 van de 4 donderdag avonden 
zeilen. Hiervoor vragen we een bijdrage van € 12,50 voor het seizoen. Als we in de (nabije?) toekomst 
met andere boten gaan trainen zal dat bedrag wel wat hoger worden. 
Op dit moment heb ik een lijst met 16 namen, waarvan er 8 al het hele jaar meedoen aan de training. Er 
zijn 3 of 4 kinderen met een eigen boot, dus er hoeft niemand aan de kant te blijven; desnoods kom je 
mij helpen in de motorboot. 
 
Ik hoop jullie na de zomer vakantie weer allemaal op de haven te zien. Bericht volgt via email! 
 
Jan Bethbeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Clubkampioenschap Motorbootschipper 2008 
Het voornemen was al genoemd op de jaarvergadering om tijdens het “Clubkampioenschap 
Zeilen” aansluitend ook een “Clubkampioenschap Motorbootschipper” te organiseren, specifiek 
voor de motorbootbezitters in onze vereniging. Een noviteit en dan weet je nooit hoe het uitpakt. 
De animo voor de inschrijving viel dan ook tegen, maar dat wijt ik in de eerste instantie aan de te 
geringe bekendstelling en misschien zijn motorboot bezitters wat moeilijker te motiveren om 
groepsgewijs aan activiteiten deel te nemen. 
We blijven als bestuur van mening dat de vereniging moet bruisen van activiteiten en daarbij 
zoveel mogelijk leden moet betrekken, want anders krijgen we het gevoel dat we een directie 
zijn van een jachthaven in plaats van bestuur van een vereniging en aan daar voel ik persoonlijk 
absoluut niets voor. 
Dit dus even terzijde en nu weer naar het kampioenschap, dit behelsde een behendigheids- 
vaarproef met een motorsloep die door een sponsor beschikbaar was gesteld. 
De deelnemers moesten een parcours varen dat was uitgezet met behulp van fuikstokken in de 
haven. 
Het ontmeren aan de jollensteiger was het moment van het starten van de stopwatch en 
vervolgens de slalom varen, het raken van een stok leverde een strafminuut op en een stok eruit 
varen meerdere minuten. De tijd werd weer gestopt bij het aanmeren aan de jollen steiger. 
De deelnemer met de minste punten stond natuurlijk  eerste in het klassement. 
De volgende dag moesten de deelnemers een aantal meerkeuze vragen beantwoorden die 
gebaseerd waren op het op de vaarkennis, ook hier weer alles goed was goed voor nul punten 
een fout antwoord leverde weer strafpunten op die werden opgeteld bij de score van de praktijk 
en de deelnemer met het minste aantal punten  werd Clubkampioen Motorbootschipper 2008. 
En voor 2008 is dat Sjoerd van der Werf en die heeft niet eens een motorboot maar een zeilboot, 
laat dat nu een uitdaging zijn voor elk lid met een motorboot om Sjoerd volgend jaar deze titel af 
te nemen. 
Noemenswaardig is het feit dat zich onder de deelnemers 2 dames bevonden die zich kranig 
geweerd hebben. 
Het wedstrijdcomité heeft in de persoon van Alex v.d. Hoek een deskundig wedstrijdleider 
gevonden en het plan is dan ook om ook om volgend jaar dit kampioenschap weer te 
organiseren. 
Dan wordt de vaarproef iets uitgebreid en het zal op een aparte dag worden gehouden, 
bijvoorbeeld op een zondag en dan natuurlijk met wat meer deelnemers. 
Theo Souren 
 
 
Verenigings sloepzeilen 21 en 22 juni 2008 
Op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008 zijn de verenigings sloepzeilwedstrijden gehouden. Aan 
deze wedstrijden deden in totaal 8 sloepen mee, waaronder 2 sloepen van de WVA en 3 sloepen 
van de MWV. Voorts nog een sloep, bemand door een Belgisch team, waarvan de gemiddelde 
leeftijd 72 jaar was. De wedstrijden werden gevaren onder zeer wisselende windkrachten. 
Zaterdag hebben wij voor de start eerst alle hoeken van het Amstelmeer gezien, omdat de 
weinige wind, op dat moment 0 tot 1 knoop, uit alle richtingen kwam. In de sloep zaten een 3 tal 
personen zonder ervaring in het sloepzeilen. 1 persoon had zelfs zijn hele leven nog nooit 
gezeild. Op een gegeven moment vond het wedstrijdcomité van de MWV dat er gestart kon 
worden en na de start zeilden de sloepen puur op geluk een richting uit. De wind bleef draaien en 
het was een gok om te bepalen wat de juiste koers naar de bovenboei zou zijn. Na een goeie start 
zeilden wij, de mannensloep, vol goeie moed in de richting van de bovenboei. Daar aangekomen 
bleek dat de achterblijvers na de start een enorme windshift kregen, waardoor zij vrijwel in één 



 

slag naar de bovenboei konden varen. Die windshift bereikte ons niet, waardoor wij behoorlijk 
meer tijd nodig hadden om bij de boevenboei te komen. De volgende koers was een halvewindse 
koers naar boei 2. Ook op deze koers kwam de wind telkens weer anders in, waardoor er 
eigenlijk niet in één koers gevaren kon blijven worden. Aan het eind van de te varen baan voeren 
wij op de finishlijn af. Daar zagen wij een voorligger aan de verkeerde kant van de finishlijn 
langsvaren, waardoor zij niet gefinisht waren. Echter bij de finish haalden wij dezelfde grap uit 
en kwamen ook langs de verkeerde kant van de finishjoon langs. Wij lagen op dat moment 4e en 
door terug te varen en opnieuw te finishen eindigden wij deze wedstrijd als 6e. Een slecht begin 
van het weekend dus. 
Na de lunch, uitstekend verzorgd door de vrijwilligers in het clubhuis, volgde de 
middagwedstrijd. De wind was inmiddels iets in kracht toegenomen en bleef ook beter in één 
hoek zitten.. Na een goeie start wisten wij uiteindelijk als 4e te finishen. Dat gaf een gemiddelde 
5e plaats als tussenstand. 
Wat er zaterdag te weinig aan wind was, was er zondag bijna teveel. De ochtendwedstrijd kon 
normaal op tijd beginnen en de wind was toegenomen tot ongeveer windkracht 3 tot 4. Ons team 
was op een aantal plaatsen gewijzigd en bestond voor de zondag uit allemaal ervaren zeilers. 
Ook zondagmorgen hadden wij weer een goeie start en er ontstond een stevige strijd tussen de 
MWV boot met Ruud van Leerdam en onze boot. Wij wisten de baan heel goed te zeilen en na 
ongeveer 50 minuten kwamen wij als 2e sloep over de finish. Bij het terugvaren naar de haven 
begon de wind opeens behoorlijk toe te nemen. Net aan de kant afgemeerd leek de windkracht al 
wel toegenomen te zijn tot een windkracht 6. In het clubhuis stond weer een voortreffelijke 
lunch voor ons klaar en die lunch konden wij goed gebruiken, want de wind bleef stevig 
doorwaaien, dus er moest bij de middagwedstrijd hard gewerkt worden. 
De middagwedstrijd wisten wij weer heel sterk te starten. Er ontstond weer een flinke strijd met 
de MWV boot onder leiding van Ruud van Leerdam. In de laatste wedstrijd hebben wij zelfs een 
periode op kop gelegen. Na de driehoek in het 2e kruisrak was de wind nog verder toegenomen 
en er stond bij vlagen een dikke windkracht 6 met uitschieters naar windkracht 7. Dit was voor 
ons hard werken, want de boot dreigde enkele keren bijna water te scheppen. Inmiddels waren er 
al enkele boten, die de strijd hadden opgegeven, omdat ze tegen de dijk aan kwamen. Door de 
sterke wind, waar Ruud van Leerdam beter op anticipeerde, kwamen wij iets op Ruud achter. In 
het laatste kruisrak ontstond er achter ons een waar slagveld. Er waren enkele boten door de 
hoge golfslag en het daardoor niet overstag kunnen gaan tegen de dijk gekomen. De strijd bleef 
tussen de boot van de MWV en ons gaan en ook de middagwedstrijd wisten wij als 2e te 
finishen. Bij de prijsuitreiking bleken wij de 3e prijs te hebben gewonnen. 
De zeilers van dit weekend waren op zaterdag Ruud Bekema, Sjoerd van der Werf, Cor 
Voorthuysen, Gerrit van Gijssel, Michel Boersen, Johan Nieuwenhuizen en Jeroen. Op zondag 
Alex van der Hoek, Sjoerd van der Werf, René Könst, Peter ten Hove, Cor Nieuwenhuysen, 
René Dijkstra en Joost Dijkstra. 
 
Sjoerd van der Werf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dames-Sloepenzeilen op 21 en 22 juni 20008. 
 
Eindelijk was het dan weer zo ver……ons jaarlijkse weekendje met Cor. 
Vrijdagmiddag hebben we de boten van de overkant gehaald. Nadat we een uurtje bezig waren 
merkten we dat we er een verkeerde mast bij hadden- even ruilen dus! 
Zaterdagochtend kwamen we al vroeg bij elkaar in de kantine- de koffie was al klaar!  
Na de briefing dobberden we richting startlijn. Gelukkig gingen de windmolens een klein beetje 
draaien en zo konden we toch de eerste wedstrijd varen. Het ging heel goed en we finishten op 
de 2e plaats. 
Tussen de middag kwamen we in een mooi versierde kantine! Na een oranje tompouce en nog 
veel meer lekkers gingen we het water weer op. Het was iets harder gaan waaien, maar dat 
bracht ons niet verder dan een 4e 
plaats. 
En toen de zondag. 
De eerste wedstrijd wilden we 
snel vergeten(6e). Maar na de 
soep waren we vol goede moed! 
Inmiddels was het harder gaan 
waaien en nog voor de start 
waren er al twee boten op de dijk 
gevaren! 
Wij genoten van de harde wind 
en het schuine varen. We vlogen 
voor de wind- we voelden ons 
als Peter Pann!  
Maar toen……bij de boei zaten 
we heel dicht bij de 408, we 
hadden ze bijna te pakken. Net 
voordat we overstag moesten 
zagen we een surfer hulpeloos 
dobberen. Maar hij lag wel heel 
erg in de weg! Wij moesten 
hierdoor iets verder doorvaren en 
toen kwamen wij nooit meer 
door de wind. Na drie keer 
proberen zaten we hopeloos op 
de stenen en kwamen we nooit 
meer op eigen kracht weg! We 
kwamen eigenlijk steeds vaster 
op de stenen te zitten. Er kwam 
ook steeds meer publiek! 
We hebben nog nooit zoveel fans gehad! 
Gelukkig lukte het na een tijdje om ons los te krijgen en zo konden we op eigen kracht, op de fok 
binnen lopen. 
 
Cor, bedankt voor het prachtige weekend! 
Namens Anja, Fiona, Hannie, Monique, Elly, Rinie, Yvonne, Silvia en Karin. 
 
 



 

Hoe de reis van de TKNers is verlopen. 
Eerst even de leden voorstellen. 
De schippers: Jarig Schiphof, Cees Silfhout, en Gerard Alleman. De opstappers: Gelt v/d Veen, 
Sjaak Meskers, Hans Boersen, Hannie Meskers, Dave de Groot en mijn persoontje, Alex v/d 
Hoek. 
Maandag 19 mei hebben wij de reis voorbereid, dit aan de hand van de weerkaarten, want deze 
zijn zo belangrijk. Dit zag er allemaal goed uit, wind uit het oosten en donderdag 22 mei HW 
Den Helder om 21.30 uur. Wat gaan we doen is dan de vraag, deze keuze is in zo’n geval niet 
moeilijk. Een rondje Noord Holland. Ongeveer 120 mijl, dit is goed te doen in 3 dagen. 
Tijd van vertrek, donderdag 22 mei 19.00 uur. 
Donderdag 22 mei 
Eindelijk is het dan zover, om 18.00 uur is iedereen aanwezig op de haven, ik deel zo links en 
rechts nog wat tips uit want we gaan ten slotte de nacht in en voor een aantal mensen is dit toch 
nieuw. Eindelijk is het zover, diverse mensen wensen ons een goede reis en Ruud Bekema 
ontdekt ook nog even een klein binnen brandje op de motorboot Oude Sluis. Rennen met 
brandblussers is het devies. Snel een paar mensen aan boord om te helpen. Het valt gelukkig 
mee, het vuur is snel onder controle en Karl komt met de schrik vrij. Anita heeft echter toch wat 
brandwonden opgelopen, Hannie onze EHBO dame heeft haar snel onder de douche gezet. 
Vervolgens, omdat wij toch op reis zouden gaan heeft Tiny Silfhout het van haar overgenomen. 
Tiny is ook nog met deze mensen naar de dokter gegaan, waar bleek dat Anita toch 1ste graads 
brandwonden heeft opgelopen. Wij hopen maar dat dit snel mag genezen en dat zij ondanks de 
schrik toch nog met plezier het water opgaan. 
Om 19.15 uur is het dan zover, de trossen gaan los en we zijn onderweg. 
Het humeur is ondanks het voorval in de haven goed, het weer is goed, wie doet ons wat. 
Om 22.00 uur zijn we door de Koopvaarderschutsluis. De Moormanbrug laat ons maar wat 
ronddraaien en wij besluiten hem te roepen op de marifoon. We gaan door naar buiten en vragen 
nog een laatste weerbericht aan de VC Den Helder. Actuele wind is ONO 4 BFT kan mogelijk 5 
BFT worden. Prachtig zeilweer dus. Om 22.30 uur liggen wij onder zeil, gaan met die banaan 
denken wij dan. De stroom loopt al lekker mee, wij zijn dus zo bij de Verkenner Schulpengat. 
Vanaf hier wordt het een gestrekte koers tot Petten en vervolgens zetten wij door naar het 
Platform Q8-A. Het laatste traject is geplot op de Baloeran bij IJmuiden. Wij zeilen als een 
speer, continu 7 kn over de grond. Dit betekent dat wij zo’n 5 uur nodig hebben om IJmuiden te 
bereiken. Wij zien van alles onderweg, alle verlichting die in de cursus is behandeld komt deze 
nacht aan bod tot de loodsboot aan toe. Voor mij kan het nu al niet meer stuk. Ook komt 
duidelijk naar voren wat 11 mijl dracht van een licht betekent. Er zijn mensen die, als zij een 
licht zien ook denken dat zij er dan bijna zijn, ja jammer, vaar nog maar effe 2 uur door hahaha. 
Vrijdag 23 mei 
Om 03.30 loopt de Njuta IJmuiden aan. In de lichtenlijn en hoppa we crossen zo naar binnen. 
We gaan in de Marina liggen, de M&M is al voor ons binnengelopen. Het wachten is op de 
Eljamo, deze loopt rond 04.30 uur binnen. Alles ligt bij elkaar afgemeerd, en we praten nog even 
na over dit tripje onder het genot van een paar borrels. Om 06.00 uur kruip ik eindelijk in mijn 
bedje pfffffffttt en ben bij deze benoemd tot vlootvoogd. Om 09.00 weer opgestaan, ontbijten, 
toilet maken en om 11.30 gaan we richting Amsterdam. 
Om daar de nacht door te brengen. We gaan in Aeoles liggen, dit is een haventje net voorbij de 
Sixhaven en 15 minuten lopen vanaf het pontje. Wist u trouwens dat Hannie in staat is om de 
vallen uit de mast te ronken. Ook hebben wij een gids in ons midden in de persoon van Gerard. 
Deze man weet feilloos de weg in de grote stad, zonder ook maar één positie in de kaart 
rechtstreeks naar de Zeedijk. Met de hele club ook nog gegeten bij een Chinees. Heerlijk en 
goedkoop, beter kon het niet.  Rond 22.30 uur zijn wij terug op de haven en drinken nog wat in 
het clubgebouw van Aeoles.  We moeten nog een keer terug om hen een vlaggetje van de WVA 



 

te brengen. Volgens mij is Jarig ’s nachts in de box nog een keer overstag gegaan want onze 
vriend Gelt werd ’s ochtends wakker op de kielbak van het schip. Van de bank gerold dus, of 
was er een andere oorzaak? Wij zullen het nooit weten denk ik. 
Zaterdag 24 mei 
Om 08.30 gaan de trossen weer los.  Ons reisdoel is Stavoren, ruim 40 mijl voor de boeg. Het 
weer is perfect, 4 tot 5 BFT uit ONO. 
De Eljamo en M&M gaan over Enkhuizen, de Njuta kiest voor Lelystad. We beleven met ons 
allen een prachtige zeildag en ontmoeten elkaar weer in Stavoren. Jarig is koploper deze keer, zij 
zijn nog even doorgevaren naar Makkum om een visje te scoren. De man gelooft zichzelf 
hahaha.  
Weer binnen een uur liggen wij gezellig bij elkaar en zijn de verhalen niet van de lucht. Lekker 
zitten in het zonnetje en een biertje, de rest even zelf invullen. Gerard geeft met een zucht aan 
voorlopig geen drank meer te gebruiken. En zakt dus lekker onderuit in de kuip. We gaan op tijd 
naar de kooi want zondag hebben we nog een aardig tripje voor de boeg. 
Zondag 25 mei 
Om 09.00 is het de tijd om wederom de trossen los te gooien. Voor die tijd krijgt Hans nog een 
standje van de buurvrouw omdat hij langs de verkeerde kant over het schip loopt. Jacht etiquette 
Hans. Zo heeft iedereen wel wat. Het weer valt een beetje tegen na wat wij gewend waren. Dik 
in de kleding is het motto. Het is zwaar bewolkt en er staat een vrij krachtige wind uit oost tot 
noordoost.( lees eind 5 begin 6 BFT). Dat wordt racen over het IJsselmeer. Racen wordt het 
zeker, voor mij in ieder geval want ik word verrast door een aanval van darmstad. Ik laat voor de 
veiligheid de zeilbroek maar uit. Ik kan snel even helpen met het zetten van de zeilen en dan 
weer rennen naar beneden. Ik heb het grootste deel dus beneden gezeten en mijzelf bezig 
gehouden met navigatie e.d. dit tussen de overige bedrijven door. Om 10.30 uur lopen we Den 
Oever aan en daar krijg ik van Sjaak een wondermedicijn toegereikt. En waarachtig na een half 
uurtje durf ook ik mijn zeilbroek weer aan te trekken. Eenmaal door de sluis gaan we snel het 
Wad op want het weer wordt alsmaar slechter. Jarig geraakt nog even in een privé orkaan zodat 
de vensters uit de buiskap waaien. 
Tijdens de vaart door de kanalen gaan we schoon schippen en tot slot eten we ook nog even een 
warme maaltijd. Het mag wel in de krant want alles zat mee dit stukje, eindelijk eens geen 
wachttijd bij de sluizen en bruggen. Om 16.00 uur zijn wij terug op de Haukes alwaar we nog 
even napraten in de kantine. 
 
Dame en Heren van de TKN. 
Ik heb dit weekend een hoop blijde gezichten gezien, we hebben veel lol gehad en een 
behoorlijke afstand gezeild. Ik heb er absoluut geen spijt van dat ik met het voorstel ben 
gekomen om dit te gaan doen. Misschien heb ik wel mensen over de streep getrokken om eens 
wat vaker in het donker door te zeilen. De reacties die ik heb gehoord waren bijzonder positief 
over dit gebeuren. Ikzelf heb in ieder geval genoten, want voor mij zijn zulke reisjes de krenten 
in de pap. We hadden een prachtig clubje zo met elkaar. 
Verder wil ik graag Gerard, Jarig en Cees bedanken voor het beschikbaar stellen van hun schip. 
Want zonder deze mensen hadden we dit niet meegemaakt. Ik kijk met voldoening terug op mijn 
seizoen lesgeven. 
Wist u dat:  
Jarig de kampioen slap ouwehoeren is en overal een antwoord op heeft. 
Gerard goed functioneert als gids en behoorlijk wat van de geschiedenis weet. 
Cees het nooit hard genoeg vindt gaan en als hij koude voeten krijgt naar bed wil. 
Sjaak bijna een kaakfractuur van het lachen had. 
Gelt uit zijn bed rolt en gewoon doorslaapt. 
Hannie een hekel heeft aan gekookte eieren. 
Dave aan stuurboord wil afmeren en dat het uiteindelijk bakboord wordt. 



 

Hans nog even moet leren knopen bij Wico. 
Ikzelf blij ben dat dit zonder ongemakken is verlopen. 
Jongens bedankt het was een gaaf weekend. 
 
De vlootvoogd. 
Alex van der Hoek.  
 

Zeilen in Zweden 
In navolging van redacteurs van de vakbladen 
“Zeilen” en “Zilt magazine”, vertrokken Rene en 
ik eind juni naar de west-kust van Zweden. 
Scandinavië is zo mooi! Ruim, licht, helder 
water, mooie houten huizen, gevoel voor design 
en heerlijke visgerechten en natuurlijk kanelbullar 
(of in het fins: pulla!). De Åland-eilanden, 
Stockholm en de scherenkust bij Stockholm zijn 
bij ons zeer geliefde plekjes, ’s zomers en ‘s 
winters. Bij bezoeken aan die prachtige plekken 
zeiden we mijmerend tegen elkaar; als we daar 
eens zouden kunnen (mee)zeilen…. Helaas, geen 
enkel charterschip ging die kant op. Zou het dan 
toch een wensdroom blijven? Gelukkig niet! In 
2007 vonden we in Boot Holland te Leeuwarden 
een klein tafeltje met daarbij Karin en Siart die 
hun zeilreizen in Zweden aanboden. Bij hen is het mogelijk om mee te zeilen op een jacht, een 
schipper aan boord te krijgen, een boot te huren en/of in flottielje te zeilen. De vereisten zijn dat 
je in ieder geval kennis van navigatie moet hebben. Tja en dat ontbreekt bij ons, evenals ervaring 
met zeezeilen. Gelukkig was dat geen belemmering; een schipper aan boord kon onze gebreken 
verhelpen. We zeilden in een mooie Marieholm IF. Van “deskundigen” vernamen we dat dit een 
geweldig scheepje is dat speciaal is gemaakt voor de scherenkusten. Vanuit Kiel (5,5 uur rijden) 
voeren we met de veerboot naar Gothenborg (14 uur varen). Wat een geweldig begin van de 
vakantie. Ontstressen op de boot. Met de auto zijn we eerst naar het noorden gereden omdat we 
vermoedden dat we de plaatsjes Smögen en Lyseskill niet zouden bereiken. Dit zijn de meest 
bekende vakantieplaatsen voor de Zweden zelf. Smögen is bekend om de rij kleine houten 
huisjes aan het water tegen de rotsen aangebouwd. Voor de huisjes, waarin vooral bootspullen 
worden opgeslagen of die nu dienst doen als winkeltjes waar alles te koop is wat met zeilen en 
water te maken heeft, loopt een houten vlonder met de palen in zee. Smögen is bekend om de 
garnalenvangst. Lysekill is een andere vissersplaats met een mooi natuurgebied vlak langs de 
stad waarvandaan je uitzicht hebt op de zee en een gedeelte van de scherenkust. Kamperen kan 
daar met inachtneming van de regels met betrekking tot het allemansret. De lokale bevolking 
heeft ons een mooi kampeerplekje aangewezen aan een baaitje met uitzicht. Op zondag konden 
we inschepen; de Marieholm was binnen een half uur volgestouwd met onze zooi en we waren 
op weg naar de Marstrand. Karin was de eerste dag onze schipper en heeft mij het navigeren 
bijgebracht met behulp van passer en gradenhoek. We voeren langs kleine, maar bijna altijd 
bevolkte eilanden. Zeg maar rotsen. Blauw water, grijze afgeronde rotsen en rode houten huizen. 
Marstrand bereidde zich  voor op the Marstrand matchraces. Het is een voormalig kuuroord voor 
koninklijk gezelschap waardoor vele oude statige houten kuuroordachtige panden te zien zijn op 
dit kleine eiland. Vanaf de tweede dag kwam Andreas Axelsson bij ons aan boord als schipper. 
Deze, op de Olympische spelen van 2012 voorbereidende, laser zeiler is geboren en getogen op 



 

het water van de Zweedse westkust. Met hem voeren we, afwisselend het roer bedienend en de 
genua, met een stevige wind een stukje richting de zee en daarna naar Stenungsund. Onderweg 
navigerend tussen de duizenden eilandjes en genietend van het uitzicht op ronde rotsen, rode 
houten huizen en soms fantastische baaitjes met in het verlengde daarvan grote gele houten 
herenboerderijen. Op de eilanden waren oude vissersplaatsjes te herkennen aan een kluwen van 
rode houten huizen vlak aan zee. Met behulp van aparte stenenformaties, palen, boeien en kleine 

vuurtorentjes werd ons geleerd om te 
navigeren op zicht en met kaart. We 
sloten de dag af in Stenungsund op de 
verenigingshaven van Andreas. Samen 
met ons kwamen de optimisten en de 2-
kronor binnen. Een actieve vereniging 
met een jeugdbeleid! De afgelopen 4 
dagen hadden we dagen met af en toe een 
spetter en bewolking en wind variërend 
van weinig tot fors. Vanaf nu kun je het 
verhaal verbeelden door een blauwe 
lucht, gemiddelde temperatuur van 26 
graden, een fijne bries en een heerlijke 
zwemwatertemperatuur. Van 

Stenungsund gingen we om Tjörn heen naar Mollösund. Als je op het eiland Tjörn rijdt zie je 
slechts enkele huizen. Als je om het eiland heen zeilt zie je op de meest idyllische plekjes weer 
zo’n fantastisch houten huis met zwemtrap afdalend richting de steiger. We kruisten die dag op 
naar het westen, wederom in de richting van de open zee. Smalle steile doorgangen en veel 
rotsen die net boven het water uitstaken zorgden ervoor dat we met z’n drieën hard aan de bak 
moesten. Dat was pas zeilen.  
Mollösund is een vissersplaats waar het drogen van stokvis tot enkele decennia geleden de 
hoofdactiviteit was. De houten huizen staan ook hier weer op elkaar. De kust kun je bereiken 
door elkaars tuinen te benutten als looppad. De rozen stonden in volle bloei en de zon ging maar 
niet onder. Straatartiesten met gitaar bij de kroeg en met trekzak in de boten zorgden voor 
geweldig havenvermaak. Onze maag werd hier gevuld met de meest lekker Zweedse vis-tapas. 
En we werden beoordeeld als Nederlanders omdat we geen Duitsers waren, want die lachten 
niet. De volgende dag voeren we met 26 graden, stralende zon en een ontspannen briesje richting 
Bohuslan Malmon, een redelijk groot eiland met drie kleine dorpjes erop. Onderweg hebben we 
aangelegd aan één van de vele 
eilandengroepjes zonder huizen. Het 
ankeren bij dergelijke plekken gebeurt 
met behulp van goed kijken in het 
water en met behulp van rotspennen 
en een anker om de boot vast te 
leggen. Bovenop het rotseiland had je 
geweldig uitzicht op zee en al die 
duizenden eilandjes en zeilbootjes. De 
laatste mijlen dreven we richting de 
haven van Bohuslan Malmon. Hier 
lijkt toch wel het rijkere deel van de 
bevolking te komen. Geeft niet want 
dit zorgt voor een tafereel met mooie 
houten huizen met ornamenten en 
fantastisch bloeiende rozenstruiken.  
Na een heerlijk diner in de haven met veel zalm was het alweer vroeg licht, maar hadden we nog 



 

niet veel haast om het eiland te verlaten; eerst moest er nog een gedeelte van het eiland verkend 
worden. Daarna vertrokken we nog steeds met het zeil over stuurboord weer richting de zee om 
de eerste schreden richting thuishaven te maken. Tijdens deze route merkten we dat we de 
enigen waren die op een 5 meter brede doorgang al kruisend onze weg vervolgden. De meeste 
zeilboten deden het ondanks het fantastische weer op de motor. In Skarhamnen legden we op een 
ruime plaats in een gastenhaven aan. Om tien uur kwamen er buren en lagen we gezellig tussen 
twee mooie jachten ingeklemd, waardoor vanaf de kuip gemakkelijk contact kon worden 
gemaakt. In deze haven werd de verenigingswedstrijd op de donderdagavond gehouden. We 
konden nu heel mooi zien dat de IF nog schuiner kon….De laatste dag genoten we wederom van 
het mooie weer en de prettig zeilende boot. Het zeilen ging prima zolang je met kunst en 
vliegwerk de steeds opkomende gebreken kon verhelpen. Via Marstrand waar de finales van de 
matchraces werden gehouden kwamen we weer bij het eindpunt Björko . Daar zetten we 
Andreas aan wal zodat hij op tijd bij Bruce Springsteen kon zijn. Wij staken nog even over naar 
Öckerö om in de verzengende hitte het eiland over te steken om de welverdiende duik te nemen 
(kon ook achter de boot, maar zeezicht is veel leuker). De laatste dag hebben we onze kennis en 
ervaring van navigatie en de boot getoond door nog lekker een aantal uren om de dichterbij 
gelegen eilanden te zeilen. Een minibriesje bracht ons naar de thuishaven op Björko. Hier namen 
we afscheid en vulden onze auto met onze zooi. We verbleven nog even op Tjörn en in 
Gothenborg voordat we de veerboot weer naar huis namen. Een heerlijke echt even helemaal 
weg vakantie zit er weer op.  
Volgend jaar een ander gedeelte van de kust van Zweden? We hopen het! Mooi land en aardige 
mensen! 
Groeten René en Monique 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

De start van de Lombardini Marine 1000 miles met succes naar 
Scheveningen gehaald. 
 
Bart-Jan IJzerman samen met Jules Bänffer,  de organisatoren van dit evenement willen  met de 
keuze van deze locatie een impuls  geven aan het shorthanded zeilen in Nederland. De badplaats 
is gekozen voor zijn warme uitstraling, maar dat de start samen valt met de Scheveningse 
havendagen is geen toeval. Gesteund door Huib Swets en Wessel Agterhof zijn ze er in geslaagd 
een prachtig deelnemersveld  bijeen te krijgen. De vloot zal deze maand over de Noordzee een 
uitdagende race tegemoet gaan.  
Zo, nu eerst naar Havenmeester Piet die voor een verrassing heeft gezorgd. De hekken naar de 
steigers zijn op slot en met zo’n mooie” kaart” kom je er niet op. Argeloos loop ik de verkeerde  
deur binnen en sta oog in oog met de bedrijvige mensen van “ Get Wet “ die vandaag een ISAF 
training hebben.  
Gewapend met mijn kaart stap ik vol goede moed naar de schippers die de Lombardini-Marine 
1000 miles gaan varen. Zo’n dag voor de start hebben ze nog even tijd voor een praatje. Deze 
zaterdag is voor  velen “de puntjes op de i” dag, want na het registeren is er de onvermijdelijke 
bootcontrole. De veiligheid is nog steeds een zorg voor de schipper maar de inrichter van deze 
wedstrijd kan er niet om heen. Zo zijn Quinta, Rogier en Rob de boten aan het bezoeken en 
terwijl dit gebeurt, tref ik Gerard Schalkwijk van de Greyhound, een Dehler 39 sq. 
Hij gaat voor het eerst samen met zijn zeilmaatje Laura deze uitdaging aan. Wanneer hij merkt 
dat ik op zoek ben naar verhalen nodigt hij me uit om eens even te komen kijken naar de 
plotterkaart van de qualifier. 
Deze 100 miles is een verplicht onderdeel om te mogen inschrijven voor  deze 1000-miles,  
vergelijk de 300 miles die er nodig zijn om Fastnet te mogen varen. 
Met Pinksteren is Greyhound  bij den Helder naar buiten gevaren. Maakt een slag naar het 
noorden en gaat na  het passeren van de shipping line,  trainen  op de Noordzee. Die 100 mijl 
moeten in een logboek komen en naar de organisatie gestuurd worden. Start en finish  laat je 
door de havenmeester aftekenen. Op de terugweg  besluit de bemanning  om naar Terschelling te 
gaan. Belangrijk bij dualhanded is dat je voldoende rust krijgt en daarom stuur je veel alleen als 
je maatje slaapt. Als  het ’s nachts 2 uur  is heeft Laura  de stuurautomaat uitgeschakeld om op 
de hand de boot naar de ingang van de Stortemelk  te sturen. In de verte ziet ze de verlichte 
boorplatforms van de Nam, maar zij ziet ook navigatieverlichting naderen. 
Het is deze navigatieverlichting die akelig snel nadert en geen enkel teken geeft van koers 
verandering. Dat baart haar toch zorgen. De snelheid is moeilijk in te schatten maar alles gaat 
wel erg vlug, haar gil om de slapende Gerard te wekken is voldoende om hem binnen 5 seconden 
in de kuip te hebben en mee te helpen met snel afvallen en de daarop volgende ‘klap” gijp te 
begeleiden.  Door de hoge  boeggolven van een snelle, 15 meter grote, speedboot  wordt de 
Greyhound opzij gezet, waardoor  een aanvaring voorkomen wordt. Dan hoort de geschrokken 
bemanning dat er even gas wordt terug genomen maar zonder contact te maken gaat deze snelle 
rakker full-speed verder. Tijd om de boot te herkennen is er niet. Maar feit is wel, dat als de neus 
van dit racemonster met 20 knopen  hoog uit het water komt, er vanuit de kuip geen  voldoende 
uitkijk is. Een zeer onprettig idee voor de vele zeezeilers waar deze booteigenaren onvoldoende 
rekening mee houden. 
Even doemen bij mij weer de verhalen van de Regina  op, die een week voor Pinksteren werd 
overvaren en de Zilt & Co die op het Markermeer ’s nachts verrast werd. 
De Kustwacht die de volgende dag werd ingelicht heeft het voorval nog wel kunnen  terug halen 
op de radarbeelden. Maar heeft deze boot in Rotterdam niet meer kunnen traceren. De kustwacht 
heeft wel de tip gegeven om direct na zo’n bijna aanvaring hen te  verwittigen. Dus niet zoals de 
bemanning van de Greyhound een dag te wachten. Zij registreren het voorval dan en kunnen  de 



 

betreffende booteigenaar volgen. Later zal dan  de onzorgvuldig handelende eigenaar worden 
aangesproken op zijn gedrag. 
Ja, dan blijven er voor de Greyhound nog de schrik en de geblesseerde elleboog van Gerard als 
getuigen over van een toch wel zorgwekkend voorval. Het blijft buiten de shippingline tot voor 
de kust   een vaargebied waar ’s nacht zeer veel aandacht moet zijn om “gezien” te worden. 
Iedere schipper is met de verhalen bekend maar als het je overkomt sta je weer verbaasd hoe snel 
dit alles plaats vindt. 
Nu hoeft hij vanmiddag vanwege die elleboog niet in de optimistenrace mee te doen die Kasper 
van de “ Jager “ vrolijk komt aankondigen. 
Deze optimistenrace is een programmaonderdeel dat door Bart-Jan is aangedragen. Hij is 
verantwoordelijk voor deze nieuwe zeilactiviteit in de Scheveningse haven. Het moet de 
aandacht trekken van de jongere jeugd. Deze keer wordt de bemanning van de deelnemende 
jachten gevraagd om te sturen in de optimist. Veel sterkte, want zoals Kasper verwacht, er zal 
zeker iemand omslaan.  
Harry van Leeuwen van de Lion King staat naast zijn boot de plaats van de sponsorsticker te 
bewerken om te zorgen dat die niet al na een paar mijl in het ruime sop zal verdwijnen. Deze 
zeeman met als ligplaats St Annaland, meldt me dat hij dit wel als een training ziet om zijn 
andere droom, rondje wereld te kunnen beginnen, volgend jaar.. Zijn Belgische buurman van de 
Wolfies Toy, een open 50  heeft de stickers verstevigd met ducktape en met tieribs aan de reling 
bevestigd als spatscherm. Een ingenieuze oplossing. 
Kasper is druk doende de verplichte minimale  hoeveelheid diesel in “de Jager” van Dick 
Koopmans  te prutsen, Hij wil niet  knoeien roept hij, als ik naar de lezing ga van Kees de Walle 
. Samen met Bart-Jan IJzerman  zal hij met zijn Fandango deelnemen. 
In dit onderdeel geeft de organisatie van de 1000 miles de stichting Fandango de gelegenheid 
zich aan het publiek te presenteren. Kees vertelt tijdens de lezing dat hij met trots, de sticker van 
het Wereld Natuur Fonds op zijn boot draagt en is met zijn nieuwe geuzennaam “de Beren boot” 
een aandachtstrekker voor de problemen van de zee. Door sponsoring hoopt hij voldoende geld 
bijeen te krijgen om zijn tot doel gestelde bedrag te kunnen overmaken aan het WNF. Dit keer 
vraagt hij veel aandacht voor MSC. Duurzaam gevangen vis, betekent dit keurmerk en zal ons 
consumenten bewust maken van onze aankopen. Het is goed te merken dat maatschappelijke 
betrokkenheid zich op tal van plaatsen laat zien. Succes Kees en een van jouw dromen is 
dezelfde als van Frans van de Antares, die ook Sydney- Hobart wil varen.  
Vandaag legt Frans zijn boot nog eens vast aan de steiger om te genieten van de havendagen die 
er  in Scheveningen zijn. Dit  prachtige decor is er, om zondag als startplaats te dienen voor deze 
tweede 1000 miles. 
Organisatie veel succes met dit evenement, we volgen op internet  via jullie trackers en lezen 
jullie verslagen op de site. We hopen op een mooie race en dat het shorthanded-racen voldoende 
aandacht krijgt  die het immers verdient. www.shorthanded.nl 
 
Met zeilgroeten   Jan Verpalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERVIEW 
Onze onnavolgbare wijze van  “prikken” resulteerde in de 5e motorboot uit de 
ligplaatshouderslijst van 2006. Het kostte wat overredingskracht om de telefonische, en zéér 
vrijblijvende, afspraak  te maken. Wat tegenstribbelend klonk het aan de andere kant van de lijn: 
“Ja, want als het mooi weer wordt, gaan we misschien nog met de camper weg, dus we weten 
niet of we vrijdagavond  
thuis zijn”. Als we 
woensdag geen 
tegenbericht zouden 
hebben, konden we naar 
Westerland afreizen. 
Het is vrijdagavond, even 
voor 19.30 uur, Hannie is 
deze keer zomaar op tijd, 
we hadden afgesproken zo 
ergens tussen half acht en 
acht uur te komen, maar je 
kunt ook té vroeg komen. 
Er bleek wat verwarring 
over het tijdstip van de 
afspraak. Desalniettemin 
werd Hannie 
allerhartelijkst ontvangen 
op het adres 
Westerlandweg 75. We zijn vanavond op bezoek bij Theo en Aag Boersen. Aag moet nog even 
toilet maken en laat Hannie met een krantje, in gezelschap van  hond Snoep ( 11- jarige Griekse 
bastaard) en de dikke 20 jaar oude kater Bas op de bank, achter. Even later laat Hannie Cees, via 
de achterdeur, zoals dat gaat op Wieringen, binnen. 
We kijken even rond in het prachtige, 10 jaar geleden met oude friese stenen nieuw gebouwde 
huis. Op de plek waar een 110 jaar oud, onbewoonbaar verklaard huisje heeft gestaan. Het 
originele 100 jaar oude  “boetje” achter het huis staat er nog en doet nu dienst als atelier voor 
Aag. 
Theo heeft tot 6 jaar terug 40 jaar lang een autobedrijf gehad, op 16-jarige leeftijd is zoon Dirk 
in het bedrijf gekomen, een paar jaar later werd het bedrijf omgezet in een V.O.F. en sinds Theo 
is gestopt is Dirk eigenaar. Het bedrijf repareert en handelt in grondverzetmachines, kranen en 
shovels en heeft het dealerschap van de Japanse Kubota machines. Cees en Theo halen wat 
herinneringen op uit het verre “autovakverleden”. Diverse mensen en voorvallen passeren de 
revue.Tijd voor koffie, thee en gebak, wat nét  is afgeleverd  door Aag haar zus Loek, en het 
interview. 
 
Wie zijn  Theo en Aag  Boersen? 
Theo vertelt: “Ik ben op 15 januari 1938 in Hippolytushoef geboren, mijn vader verhuisde, toen 
ik 2 jaar was, met het gezin naar Wieringerwaard, daar ben ik naar de lagere school gegaan. 
Daarna ging ik naar de LTS in Schagen. Toen ik die school doorlopen had moest ik direct aan 
het werk. Tot mijn 24e jaar heb ik in Wieringerwaard gewoond. Mijn moeder dreef  later een 
café aan de Noordzijperweg, ik geloof dat de naam “De Grauwe Hengst” was. Mijn vader werkte 
in de bouw en was in het weekend kastelein. Hij zou trouwens dit jaar 100 geworden zijn. Toen 
ik 24 was ben ik getrouwd en  verhuisde  naar Wieringen, waar ik voor mezelf begon aan het 
Schoolpad en een paar jaar later verhuisde ik naar de Akkerweg. Ik heb 2 kinderen, Dirk, die nu 
aan de Akkerweg woont en dochter Carina in Julianadorp (Kruiszwin).” 



 

Aag: “ Ik ben in Breezand geboren, op 28 juli 1949, heb daar de openbare lagere school 
doorlopen en ben 3 jaar op de MULO in Den Helder geweest. Toen mijn moeder ziek werd 
moest ik van school om thuis te helpen. Zodoende heb ik dus niet mijn school kunnen afmaken. 
Op mijn 19e jaar ben ik getrouwd met Piet Ottens, kwam ik op Wieringen wonen en ging in de 
slagerij werken. Ik heb een zoon Marcel en samen hebben Theo en ik 4 kleinkinderen. Inmiddels 
zijn Theo en ik  binnenkort al weer 14 jaar samen, waarvan 9 jaar getrouwd”. 
Wat is jullie watersportverleden? 
Theo denkt na en begint: “Een jaar of 12 geleden had ik samen met Jan Tijssen een gedateerde 
Helderse vlet. Dit bootje heette de “Willem I “. Ik wist van toeten nog blazen toen ik met 
stormweer het bootje naar de kraan wilde varen; Jan was er al om mij op te vangen, en vroeg 
zich af waar ik bleef, ik vaarde zowat elke box in, maar kon niet bij de kraan komen. Toch 
hebben we met dit bootje een schitterende tijd gehad. Later werd deze vlet vervangen door een 
motorschouwtje, waar ik veel aan moest werken. Mijn motto is: “als ik er buiten kan, doe ik het 
liever niet”. Ook de schouw werd weer verkocht. 
 Toen Klaas de Boer kwam te overlijden hebben we zijn motorboot, de “Cadans” gekocht. Het is 
een Engels polyester motorjacht van een meter of acht, het merk is Elysian MK 2, genoemd naar 
een plaatsnaam aan de oostkust van Engeland. Klaas had hem net helemaal opgeknapt en hij was 
vaarklaar. 
De boot ligt dit jaar niet in zijn box, maar staat nog in de stalling. Onze camper staat nu 
startklaar”. 
 Aag vertelt: Ik ben ook met een zeilbootje begonnen, met een Vrijheid van Ab Portegijs, na een 
paar jaar werd deze vervangen door een 16m2. Ik denk dat dit zo rond 1970 was. Toen vaarden 
er veel 16 kwadraten  op het meer. Ik heb me wel altijd betrokken gevoeld bij de WVA,  stond 
veel op de starttoren tijdens wedstrijden, maakte ook zo’n jaar of 13 deel uit van het 
wedstrijdcommissie, dit alles ondanks mijn drukke werk in de slagerij. Ik heb destijds mijn 
opleiding van Jan Kossen gehad.” 
Al pratend concluderen we dat Aag al wel 40 jaar lid is van de WVA. De feestavond werd toen 
nog gehouden in “De Balk”,het café op de hoek van de Haukes, nabij de Postboot. In die tijd was 
de vader van Henk de Koning nog voorzitter van de vereniging en er was nog geen clubhuis. 
Later werd een clubhuis neergezet, waar nu de MWV is gehuisvest. Ook passeren de diverse 
kantinebeheerders de revue. 
 
Lezen jullie het clubblad? 
“Jazeker, het is leuk om de interviews en de reisverhalen van anderen te lezen. Het is zeker niet 
zo dat het blad direct bij het oud papier belandt. De ledenlijst is handig om te bewaren. En het is 
goed om lezen dat de vereniging leeft en dat er wat gebeurt, ondanks dat wij maar weinig op de 
haven zijn.  
Hebben jullie nog andere hobby’s? 
Theo zonder aarzeling: “Mijn hele leven is mijn hobby, ik geniet overal van en pas alles aan aan 
mijn  leeftijd.” Aag vult hem lachend aan: “Vooral appeltjes harken”, wijzend naar de grote 
appelboom achter het huis, waar werkelijk duizenden appels in hangen. Van Theo mochten het 
er wat minder zijn, je moet het tenslotte allemaal bijhouden, maar zonder gekheid: “We 
vermaken ons de hele dag wel”. Aag: “Schilderen is mijn grote hobby, ik exposeer niet, geef 
veel schilderijen weg en heb les van Frea May. Ik schilder ook vaak portretten”. Ze laat ons haar 
atelier zien en vertelt over de schilderijen, een koe, lammetje, Vatrop, vergezichten, prachtig 
boeket in een vaas, kerk van Westerland. “Ook fotografeer ik graag en beeldhouw in speksteen. 
Verder heb ik mijn tuin  en we lezen beiden graag over reizen. We maken nooit een reisplan als 
we met de camper ( en Hymer van 7 meter lang) op pad gaan. Zo kom je onverwachts op de 
mooiste plekjes.” 
 
 



 

Zij jullie zomer-of wintermensen? 
 Aag en Theo kijken elkaar aan: “We leven heel relaxt, we houden van elk jaargetijde, vinden 
elke dag weer mooi, kijk eens naar achteren, de wolken zijn elke keer weer anders, de koeien, 
het Amstelmeer en de akkers op de achtergrond, dit is toch schitterend, we hebben elke dag 
vakantie, we passen ons aan aan het jaargetijde, dat is juist het mooie in ons leven”. 
Wat is jullie idee over het Wieringerrandmeer? 
Theo antwoordt: ”Er is maar een kleine categorie mensen die er wat aan heeft, wij persoonlijk 
hebben er geen voor- of nadeel van. Wel is het zo dat het Amstelmeer nu té rustig is”. Aag: Ik 
denk dat het plan door de tijd zal worden ingehaald”. 
 
Na het interview–heel gezellig–kruipen de wijzers van de klok richting  half 10 en is er nog tijd 
voor  wat napraten en een versnapering. Nog licht genoeg voor een foto en rondleiding over het 
sfeervolle erf. Theo laat ons zijn garage/werkplaats zien en we kijken nogmaals met 
bewondering naar de gigantische volle appelboom. 
Cees heeft nog een laatste prangende vraag. Hoe kwam je aan de naam “Zwarte Theo”?, waarop 
Theo antwoordt: “je had destijds 3 Theo Boersens: Theo de Aardman, dat was de vader van 
Cees, Hans en Anja,  De Lange, dat was Theo van de Renault garage en om het verschil te 
maken, noemden ze mij Zwarte Theo”. 
Theo en Aag, bedankt voor de hartelijke ontvangst en  het kijken in jullie leven! 
 
Interview door Cees en Hannie  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Wedstrijdplanning 2008 
Wedstrijden WVA 
 
Amstelmeer Trophy + KE Spanker 16 & 17 augustus 
ONK Spanker /Sailhorse/Top /Vaurien 5 t/m 7 september 
Palingrace 21 september  
MWV – WVA Centaurwedstrijden (organisatie WVA) 13 & 14 september 
1e zondagmiddagwedstrijd 30 september 
Andere belangrijke evenementen 
Sail Den Helder 20 t/m 23 augustus 
24-uurs Ijsselmeer 29 & 30 augustus 
Sluitingswedstrijden MWV 6 & 7 september 

Clubevenementen 2008 
 
Zaterdag 11 oktober 09.00 uur Werkdag 
Zaterdag 18 oktober 20:00 uur Feestavond 
Dinsdag 21 oktober 20.00 uur Najaarsvergadering 
Zaterdag 1 november 19.00 uur Mosselavond 
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Prijs  € 2.000,--. 
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Westerlanderweg 40, 
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