
 

VAN DE REDACTIE 
 
Jaargang 31       Nr. 4                   oktober 2008 
 
Redactie: Elly Boeschoten, Sjoerd v.d. Werf, Agnes Dubbeld, Hannie Meskers, Cees Dubbeld 
en Wil Wigbout. 
 
Met het verschijnen van dit clubblad zijn we al weer aan het einde gekomen van het 
watersportseizoen 2008. Vooral de laatste 4 weken waren erg druk. Het eerste weekend van 
september met het Multi kampioenschap. Het volgende weekend de Centaur wedstrijden en 
het 3e weekend van september de palingrace. 
 
Op de vrijdag van Sail Den Helder zijn er door de wv Amstelmeer sloepzeilwedstrijden 
georganiseerd op het Marsdiep te Den Helder. Bij deze wedstrijden kwamen het damesteam 
en het herenteam uitstekend voor de dag. Het damesteam werd 3e en het herenteam werd 1e. 
Totaal aantal deelnemende sloepen waren 9 stuks. 
 
In dit clubblad zijn er van de verschillende evenementen verslagen te lezen. Uiteraard 
ontbreken de notities vanuit het bestuur niet. Voor de toekomstige evenementen staan er ook 
uitnodigingen in dit blad. Zo is er een uitnodiging met agenda voor de najaarsvergadering, een 
stuk over aanschaf van Splashes in het kader van het jeugdbeleid, een uitnodiging voor de 
feestavond op 19 oktober met levende muziek. Kortom, er is weer genoeg te lezen. 
Groetjes en tot ziens op de haven. 
Sjoerd. 
 
 
 

OPSPORING VERZOCHT 
Wij zoeken de eigenaars van de volgende 2 boten: 
 
Boot met opschrift Sail 2000 24-28 augustus,  
motor : Archimedes 5 pk, 
kleur blauw, dekkleur wit. 
 
Een Centaur met afdekkap, 
Kleur rood, dekkleur wit, 
Zonder motor. 
 
Willen de eigenaren zich melden bij de havencommissie: 
Lammert de Haan, tel. nr. 0227-591241 
Gerard van Herk, tel. Nr. 0224-213720 
Wanneer niemand zich als eigenaar meldt, zal de havencommissie genoodzaakt zijn 
passende maatregelen te nemen. 
 
 
Kopy voor het volgende clubblad inleveren vóór 15 november a.s. bij de redactie. 
 
Kopy graag aanleveren als Word-document bij een e-mail bericht en niet als e-mail bericht. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking 



 

Vanuit de preekstoel 
 
Het weer voorbij die mooie zomer zingt Gerard Cox in zijn welbekende liedje, maar  ja… was 
het wel zo’n mooie zomer? Ach…, in de watersport word je toch altijd een beetje nat dus 
kreeg je bij deze typische ouderwetse Hollandse zomer nostalgische gevoelens. 
Er is door onze leden veel gezeild en ook goed gepresteerd bij de diverse evenementen. 
Zeker in de 24-uurs tocht mogen we Michiel Lok wel even apart noemen want die werd 
eerste. Andele de Zwart scoorde een 2e plaats in de Rond de Bol race maar is er zelf van 
overtuigd dat hij recht heeft op de 1e plaats ( voor de organiserende vereniging om over na te 
denken volgend jaar). De Burgemeester Post trofee blijft nog een jaartje bij de MWV aan de 
muur hangen ondanks dat we onze jeugd hadden ingezet als geheim wapen maar dat bleek de 
MWV ook te hebben gedaan met Daan Bakker dus……! 
De deelnemers aan de Nederlandse kampioenschappen waren zeer tevreden over de 
organisatie en opvang door de vereniging dus houden ons medewerkers hier een goed gevoel 
aan over. 
Zelf ben ik niet zoveel aan zeilen toegekomen dit jaar behalve een tweetal keren met de 
Urania. De laatste dinsdagavond heb ik meegedaan met mijn eigen zeiljachtje en moest helaas 
constateren dat ik iets meer uit de kant moet blijven dan met een Centaur. 
De maand september is altijd een hectische maand, elk weekeinde is er een evenement waar je 
aan kunt deelnemen en je kunt maar een ding tegelijk. 
De traditionele palingrace was dan weer de mogelijkheid voor alle leden om hier aan deel te 
nemen, zowel zeilers als motorboten en niet zozeer voor de race dan wel voor die 
overheerlijke gerookte paling die van mij het GOUDEN keurmerk krijgt dit jaar. 
WIGGERT VELING, JAN MEILINK en LIBBE HERDER. je kon het proeven, jullie ziel en 
zaligheid zat in die paling. 
Dit had ik moeten zeggen bij de paling prijsuitreiking maar ben ik vergeten en wil het hiermee 
goedmaken. BEDANKT mannen, voor deze voortreffelijke prestatie, 70 deelnemers en 
medewerkers hebben ervan genoten. 
Nu weer even vooruit kijken, Zaterdag 11 oktober is de werkdag en de feestavond is een week 
later op zaterdagavond 18 oktober, deze FEESTAVOND is voor ALLE LEDEN. 
Toegang , Muziek en Hapjes GRATIS. 
Daarna worden we weer serieus en gaan we op 21 oktober vergaderen want het bestuur gaat 
voorstellen doen m.b.t. aanschaf van een aantal jeugdzeilboten die de jeugdige Optimistzeilers 
een vervolg geven en we hopen op deze manier de jeugd langer vast te kunnen houden in de 
vereniging en daardoor op termijn een verjonging aan de basis zal plaatsvinden. 
Ik hoop U op die vergadering te ontmoeten. 
 
Theo Souren 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Najaarsvergadering 2008  
 

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering  
welke zal worden gehouden op 21  oktober 2008  in het clubhuis “De Aak” 
aan de Haukes haven  aanvang 20.00 uur. 
 

Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter Dhr. T.L.J.Souren 
2. Mededelingen van het bestuur 
3. Behandeling van het verslag ALV 18 maart 2008 
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor het jaar 2009 
5.   Voorstel van het Bestuur ( Zie toelichting ad.5) 
6.   Begroting 2009 
7. Presentatie activiteiten  winterseizoen en concept wedstrijdkalender 2009 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 

 
Het bestuur hoopt U allen op deze vergadering te mogen begroeten. 
 
Namens het bestuur, 
Monique Mul 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 

Voorstel bestuur. 
Het bestuur stelt voor om een drietal Jeugdzeilboten van het type Splash aan te kopen 
compleet met beschermhoezen, beach-trailers en een drievoudige wegtrailer. 
Totale kosten zijn geraamd op 17000,- euro 
Motivatie 
De vereniging leidt de kinderen op in de optimist en dat is mogelijk tot hun 12e of 13e jaar. 
Daarna heeft de vereniging deze kinderen niets meer te bieden aangezien de centaur op dat 
moment nog te groot is. 
Deze jeugd verdwijnt uit het zicht en stopt dan in deze sport. 
Met de aanschaf van 3 Splashes kunnen we deze jongelui langer vast houden waardoor 
wellicht interesse in de watersport een blijvend karakter krijgt. 
Het bestuur is van mening dat met het voorstel een investering wordt gedaan die uiteindelijk 
rendement oplevert in de vorm van een jonge leden aanwas en het creëren van jong kader. 
Toelichting op de aankoopsom 
Het bestuur is van mening dat gezien de motivatie een uitgave van dergelijke grootte alleszins  
verantwoord is maar heeft toch een aantal sponsors/donateurs gevonden die een eenmalige 
bijdrage doen voor de aanschaf. 
Bij het ter perse gaan van dit clubblad was de stand van de toegezegde bedragen 3000 euro 
terwijl er nog een aantal ondernemers de aanvraag in beraad hadden.    
 



 

WERKDAG 
Zoals we allemaal weten, gaat er aan een avond feesten op 18 oktober a.s. een dag 
van noeste arbeid vooraf. 
Op 11 oktober a.s gaan we er weer met zoveel mogelijk leden tegenaan om de 
haven winterklaar te maken. Het is een afsluiting van voor de meesten fijn en druk 
vaarseizoen en om dit volgend jaar weer te kunnen doen is het nodig dat er een 
aantal werkzaamheden in en om de haven worden verricht, er is altijd een vaste 
groep mensen waar op gerekend kan worden , voor de overige leden geldt: verras 
ons en kom helpen , want zoals het gezegde dat vaak wordt aangehaald is het ook in 
de praktijk. Vele handen maken licht werk. 
Uiteraard is ook de hulp van onze jeugdleden van harte welkom. 
Zoals gebruikleijk staat de koffie en thee ’s ochtends om 9.00 uur klaar in het 
clubhuis. 
Laten we er weer gezamenlijk de schouders onder zetten. 
 
 
 
 
 

U I T N O D I G  I N G 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de feestavond ter afsluiting van het watersportseizoen 
 

2008 
op  

zaterdag 18 okt . a.s  
in het clubhuis  

“De Aak” 
Aanvang 20.00 uur 

 
Muziek, praatjes en hapjes gratis 

Dansen toegestaan 
Diploma uitreiking 

 
Wij hopen u in grote getale te mogen ontmoeten. 

 
 
 
 

MOSSELENAVOND 
Zaterdag 1 november om 19.00 uur is de jaarlijkse mosselenavond in clubhuis de Aak.  
Voor de mensen die niet van mosselen houden is er sliptong. De kosten die hieraan zijn verbonden, 
de dagprijs van de mosselen en sliptong. 
Geeft U zich op voor een gezellig avondje vis en mosselen eten. Doe dit zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk 21 oktober, want vol is vol.  
Inschrijven bij Sjaak Meskers te. 0223-532603 sjaak-karin@quicknet.nl, onder vermelding van 
mosselen of vis. 
 



 

ZONDAGMIDDAG REGELEMENT(JE) 
►   U dient zelf in te schrijven (lijst in het clubhuis) 
►   Inschrijfgeld € 0,50 per boot 
►   Zelf uw  finishtijd invullen op de lijst in het clubhuis 
►   De startlijn ligt tussen de scheidingston (rood/groen) en AM 16 (rood) 
►   Het “Startschip” is herkenbaar aan een gele vlag 
►   Het startschip geeft duidelijk hoorbaar een 5-minuten geluidssein om 13.55 uur 
       en een STARTSEIN om 14.00 uur in de directe nabijheid van de startlijn 
►   De baan:  
       De wedstrijdbaan wordt gekozen aan de hand van de heersende windrichting en  
       bekendgemaakt op het bord bij de ingang van het clubhuis 
►   De ISAF regels voor wedstrijdzeilen 2005-2008 zijn van toepassing 
►   Er zijn geen wedstrijdbepalingen 
►   Er is geen protestcomité 
►   Er is geen wedstrijdcomité 
Veel plezier! 
 
Open Nederlands kampioenschap Spanker klasse en 
klassenkampioenschap Sailhorse en TOP 
In het weekend van vrijdag 5 september 2008 tot en met zondag 7 september 2008 is door 
onze vereniging het Open Nederlands kampioenschap (ONK) in de Spanker klasse en het 
klassenkampioenschap in de Sailhorse klasse en de TOP klasse georganiseerd. Op vrijdag zijn 
er 3 wedstrijden gevaren en op zaterdag en zondag ieder 2 wedstrijden. Het evenement werd 
vrijdagmorgen geopend door de burgemeester van Wieringen, mevrouw Van Kampen, met 
het hijsen van de vlag van het watersportverbond. De wedstrijden zijn onder goeie 
windomstandigheden gevaren. Op vrijdag en zondag een gemiddelde windkracht 4 uit zuid tot 
zuidooostelijke richting en op zaterdagmorgen een vrij krachtige wind uit zuidwestelijke 
richting. De 2 voor zaterdagmiddag geplande wedstrijden zijn door de orgnisatie afgelast 
vanwege de stormachtige wind. In de diverse klassen werd stevige strijd geleverd. In de 
Spanker klasse wist vrijdag de regerend Nederlands kampioen, Kees de Vries geen potten te 
breken. Na de vrijdag stond dat team niet in de top 3. Op zaterdag en zondag herstelden zij 
hun mindere wedstrijden door de 4 wedstrijden van die beide dagen winnend af te sluiten. 
In de TOP klasse zeilden 3 teams van onze vereniging mee. In deze klasse werd de kampioen 
pas na de laatste wedstrijd bekend. Klassenkampioen in de TOP klasse werden de 
Amstelmeer zeilers Peter Verschoor en Siep van der Land. Het team team Gerard Schalkwijk 
en Laura Engel werd 5e en het team Daan Bakker en Maarten Cobelens werd 6e. 
In de Sailhorse klasse werd de strijd gewonnen door het team Ton Bouchier en Roel Veenstra. 
Zij waren oppermachtig. Zij wonnen 4 van de 7 wedstrijden en 2 wedstrijden werden zij 2e. 
Graag wil ik alle medewerkers van de vereniging, zowel op het water, als ook aan de wal op de 
haven en in het clubhuis bedanken voor hun grote inzet. Doordat dit evenement samenviel met 
de sluitingswedstrijden van  de Marinewatersportvereniging, was het bij dit 
multikampioenschap lastiger om vrijwilligers te vinden. Mede door de medewerking van jullie 
allen is dit een heel geslaagd kampioenschap geworden. 
Sjoerd van der Werf 



 

Uitslagen Amstelmeer Trophy wedstrijden 2008 en Spanker Klasse Evenement) 

Uitslag Kajuitklasse          (SW factor) 
No Type Naam Bemanning Punten 
1 Dehler 31 Cees van Silfhout Frank 9,0 
2 Kolibri Pieter Sijtsma Joost Dijkstra 10,0 
3 Kolibri Cor Walrave Elly Walrave 11,0 
4 Waarschip 710 Ruud Bekema Hannie Meskers 20,0 
5 Compromis 909 Wico Stam Leo Bijlsma 23,0 
6 Bavaria 37 Andele de Zwart Ivo, Paul en kinderen 27,0 
 
Uitslag Open klasse         (SW factor) 
No Type Naam Bemanning Punten 
1 Olympiajol Jan Bethbeder  5,0 
2 Vrijheid Ton Roelofsen Koen Dijkstra 10,0 
3 Centaur Rick Meskers Marije Engel 18,0 
4 Centaur Rene Dijkstra Anja Dijkstra 21,0 
5 Vrijheid Alex v.d. Hoek Adriaan Bais 22,0 
6 Efsix Peter Glim Dennis Steverink 26,0 
 
Uitslag Randmeer 
No Naam Bemanning Punten 
1 Peter Engel Carolien Engel 5,0 
2 Jaap Wognum Yvette Klein 9,0 
3 Sjaak Meskers Johan Koekoek 13,0 
 
Uitslag Top 
No Naam Bemanning Punten 
1 Daan Bakker Maarten Cobelens 7,0 
2 Peter Verschoor Siep v.d. Land 9,0 
3 Gerard Schalkwijk Laura Engel 14,0 
 
Uitslag Spanker 
No Naam Bemanning Punten 
1 Rien Maters Bas-Jan de Bruijn 9,0 
2 Ronald Brunt Liesbeth Mook 10,0 
3 Ad van Hoeve Peter van Maurik 16,0 
4 Rainier Boerdijk Tjard Meursing 17,0 
5 Sjoerd de Haas Machteld van Beusichem 22,0 
6 Carlos Woudsma Carlos Kramer 30,0 
7 Tonny Jansen Suzan Vermeulen 30,0 
8 Jan Arends Anja Koldewijn 33,0 
9 Hans Buurman Caroline Fijen 36,0 
 
Uitslagen Open Nederlands Kampioenschap Spanker Klasse  

No Naam  Bemanning Punten  
1 Kees de Vries Frans van Schellen  12,0  
2 Rainier Boerdijk Tjard Meursing  24,0  
3 Toon Braam Jelle Gerbrandy  27,0  
4 Geert Rollingswier Anne de Roos  29,0  



 

5 Bas Boer Henk Gorter  29,0  
 
Uitslagen Open Nederlands Kampioenschap Sailhorse Klasse  
No Naam Bemanning Punten 
1 Ton Bouchier Roel Veenstra 8,0 
2 Han v.d. Hoeven Gerrit v.d. Berg 11,0 
3 Bruno v.d. Heide Dick Klasema 18,0 
4 Anno v.d. Heide Ingrid Moman-v.d. Heide 27,0 
5 Jan Goris Peter de Nijs 27,0 
 
Uitslagen Klassenkampioenschap Top Klasse  

No Naam Bemanning Punten 
1 Peter Verschoor Siep v.d. Land 7,0 
2 Guus v.d. Bles Roel v.d. Bles 10,0 
3 Anton Lingbeek Jasper v.d. Veen 15,0 
4 Herman Sybesma Pieter Doldersum 20,0 
5 Gerard Schalkwijk Laura Engel 38,0 
6 Daan Bakker Maarten Cobelens 40,0 
7 Bob Weitz J. Beuving 41,0 
8 Jac de Boer Neil Skinner 47,0 
9 Johan Prak Robert Prak 47,0 
10 Ate v.d. Land Jos Attema 49,0 
11 Rein van Dijk Erik Jan Lingbeek 62,0 
12 Hans Kamminga Jan Pieter Lingbeek 65,0 
 
Uitslagen MWV – WVA Centaur wedstrijden 2008 (13 & 14 september) 

No Naam Bemanning Ver Punten 1 2 3 4 5 
1 Daan Bakker Tom Texier MWV 8,0 1 1 1 3 2 
2 Wico Stam M v.Leeuwen/R 

Groen 
WVA 16,0 2 6 3 2 3 

3 Gerard Duijn Sjaak den Boer MWV 17,0 5 5 5 1 1 
4 C Walrave/R 

Dijkstra 
Anja Dijkstra WVA 26,0 9 4 2 7 4 

5 Richard Offers Karen Offers MWV 26,0 4 3 4 6 9 
6 Ed van Kesteren Merijn Dalmaijer MWV 31,0 7 7 7 4 6 
7 Ruud van 

Leerdam 
Martien Hoebe MWV 38,0 3 2 ocs 5 13 

8 Rick Meskers Marije Engel WVA 39,0 8 9 8 9 5 
9 Sjef van Opstal Hilde Kaptein MWV 44,0 6 8 dnf 8 7 
10 Michael Bos Bryan Pas MWV 48,0 10 10 6 11 11 
11 Ton Roelofsen Koen Dijkstra WVA 56,0 12 11 ocs 10 8 
12 Sjoerd van der 

Werf 
Els Voorthuysen WVA 58,0 11 13 10 14 10 

13 Pieter Sijtsma Han Rozenmeijer WVA 60,0 13 14 9 12 12 
14 Joost Dijkstra Frank van 

Schilfhout 
WVA 64,0 14 12 11 13 14 

 
Uitslag per Vereniging: 

MWV: 212 punten  Winnaar! 

WVA: 319 punten 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sloepenwedstrijden ter gelegenheid van The Tallshipsraces 
Den Helder 
Op vrijdag 22 augustus organiseerde de Watersportvereniging Amstelmeer 
sloepzeilwedstrijden op het Marsdiep op de rede van Den Helder. Aan deze wedstrijden deden 
9 zeilsloepen mee, waaronder 2 sloepen bemand door leden van de WV Amstelmeer. Een 
vrouwen- en een mannensloep. ’s Morgens 7.30 uur waren de teams aanwezig voor het in 
ontvangst nemen van de wedstrijdbepalingen en de zeilen. 
Om 10.00 uur was de start van de eerste wedstrijd en de wind was westelijk, matig van kracht. 
De stroom was opkomend, waardoor een sleep naar het startgebied noodzakelijk werd. De 
start was tussen de boeien T3 en gele KM ton De baan was van de startlijn naar T1, 
stuurboord rondend naar de wrakton voor de TESO haven naar de startfinishlijn. Deze baan 
moest 2x gevaren worden. De start was voor de mannensloep met ondergetekende als 
stuurman goed. Wij waren als eerste weg. Gedurende het kruisrak wist Cor Walrave met z’n 
vrouwen steeds dichterbij te komen en hij rondde als eerste de bovenboei. Na het ronden 
wisten wij de achterstand weer in te lopen en bij het begin van het 2e kruisrak lagen wij weer 
nagenoeg gelijk met de vrouwensloep. In het 2e kruisrak wist Cor toch weer hoger aan de 
wind te kunnen zeilen dan wij, waardoor wij weer iets naar achteren vielen. Tegen het eind 
van het 2e kruisrak makten wij nog een voorrangsfout tegen de boot van de Rijkswerf, 
waardoor wij een strafronde moesten draaien. Door deze fout eindigden wij de 
morgenwedstrijd als 4e. 
In de middagwedstrijd was de stroom afnemend, waardoor wij met stroom mee naar het 
startgebied voeren. Ook de middagwedstrijd, die op dezelfde baan werd gevaren, hadden wij 
een goeie start. Doordat wij wederom niet hoger aan de wind konden komen dan de 
vrouwenboot en de boot van de Rijkswerf, kwamen wij als 3e boot om de bovenboei. Doordat 
de stroom naar buiten liep verkozen de meeste boten een koers vlak onder de dijk door naar 
de beneden ton. Wij voeren iets verder van de dijk af en wisten onze achterstand weer in te 
lopen. Na het ronden van de beneden ton voeren wij naar het midden van het vaarwater om 
zoveel mogelijk van de neergaande stroom gebruik te kunnen maken. Wat wij echter bijna 
vergaten was dat na iedere benedenwindse boeironding door de start/finishlijn gevaren moest 
worden. Gelukkig was er één van onze bemanningsleden net op tijd scherp en konden wij nog 
net op tijd de koers verleggen om de start/finishlijn door te varen. Deze fout kostte ons wel 
enkele plaatsen. Echter door een goed gevaren kruisrak en een goed voor de winds rak 
kwamen wij als binnenliggende boot met overlap op 2 naast ons liggende boten gelijk bij de 
beneden boei. Bij deze boei kregen wij geen ruimte van de naast ons liggende boot. Door de 
naast ons liggende boot werden wij op de wrakton gedrukt. De naast ons liggende boot kwam 
tegen ons aan en daarop kwamen nog eens 3 boten. Aanvankelijk tekenden wij protest aan, 
maar nadat wij los kwamen van de ton, voeren wij als eerste over de finishlijn. Dit betekende 
een eerste plaats in de middagwedstrijd. Het protest hebben wij ingetrokken. Ook in het 
totaalklassement hadden wij goeie zaken gedaan., want overall werden wij nummer 1. Een 
fantastisch resultaat dankzij de inzet van ons hele team. 
Zaterdagvond 23 augustus 2008 mochten wij tijdens een gezellige barbecue bij de 
watersportvereniging HWN de eerste prijs, een tinnen schaal in ontvangst nemen. De prijs 
staat/hangt inmiddels in het clubgebouw De Aak. 
 
De bemanning van de herensloep: 
Fok: Els Voorthuijzen, Jonathan Hess 
Midzeil: Cor Voorthuijzen, Piet Wildschut 
Grootzeil: Dave de Groot 
Sailmasters: Siep van der Land, Peter Verschoor 
Schipper: Sjoerd van der Werf 
 



 

De Vrije Vogel - Beste 
prestatie in de Tocht 24 
uurs 2008 

Foto Diana Bogaards  
 
Net als vorig jaar was de 
verwachting: weinig wind oost 
zuidoost, ’s nachts 1-2 Bft en 
overdag 2-3 Bft. Volgens 
Michiels (geheime ? 
www.mevoli.net).bron overdag 
vanuit het zuiden toenemend. 
De keuze om meer snelheid te 
krijgen op ’t wad,met stroom 
mee, was een optie, maar als 

daar ‘snachts geen/minder wind staat dan is de eerste verplichte boei richting Texel vanuit 
Den Helder met afgaand tij niet te halen.  
Dus gestart vanuit Den Oever, samen met de andere WVA-deelnemers, alleen Gerard 
Schalkwijk ging vanuit Kornwerderzand. 
Het verplichte startrak van bijna 3 mijl ging voor de wind zeer langzaam in iets meer dan een 
uur, dat beloofde niet veel goeds voor de komende nacht. 
De “Vrije Vogel” loopt het best op een ruim windse koers( spinakker erop) en met een knik in 
de schoot op aan het aan-de-windse rak. 
Met de oostelijke wind moesten we die koersen dus zien te zeilen in deze 24 uurs. 
Geen probleem het hele IJsselmeer lag voor ons open.  
Omdat we hadden ingeschat dat op het centrale deel van het IJsselmeer de meeste wind zou 
zijn gingen we na het eerste rak gelijk naar het zuid-oosten, richting Urk en daarna terug naar 
de Afsluitdijk. 
Echt verbaasd waren we dat het log, bij een zeer klamme golfslag, een snelheid aan de wind 
gaf van 5-5,3 knopen, dicht bij de rompsnelheid van 5,5 knopen. De rest van de nacht was er 
steeds een constante wind die ons een snelheid gaf van steeds rond de 5 knopen met op de 
ruime rakken soms tegen de 6 knopen.  
Een nacht om niet te vergeten, zeer donker, zonder maan, maar met een super heldere 
sterrenhemel, met vele vallende sterren. Op de kompas een koers die al snel werd omgezet in 
een koers naar een ster aan de horizon. 
Alle 650 schepen leken wel een ander deel van het meer te hebben opgezocht, we kwamen 
bijna geen tegen in de nacht. Het ging super soepel van NW naar ZO, lange rakken op het 
meer, de nacht vloog om. 
Plotseling toch een schrik, we gingen nog geen 5 meter voorbij een onverlichte groene ton, 
alle jezus, waar komt die vandaan en waar ligt de volgende, toch de verschijner erbij en 
zorgen dat ons dit niet weer gebeurt, even wat vaker op de plotter kijken waar we nu echt 
zitten, in de rustige weer.  
De wind draaide iets naar ZO en de rakken gingen van Enkhuizen naar de Afsluitdijk, met als 
laatste klapper naar Kornwerderzand en terug richting Medemblik, een stukje van 3 mijl erin 
met de spinnakker op (binnen 8 sec. omhoog door ’t teamwork van Michiel en Hans) en 2 
minuten voor onze finisch-tijd door de lijn. 
De eerst 12 uur hadden we 58mijl gezeild en de tweede 12 uur 61 mijl. Een constante tocht 
met prachtig weer en een mooi windje voor ons. In de haven de formulieren invullen en 
stickers plakken van de boeien die we BB of SB hadden gerond, één fout en je wordt niet 
opgenomen in de uitslag, dus drie keer checken en dan inleveren. 



 

Toen we van de andere WVA-boten de gezeilde afstand hoorden, begon het al wat te 
kriebelen. Met de 119 mijl,  hadden we zo’n 90% van onze maximale bootsnelheid gehaald, 
de anderen zaten rond de 80% dus …………… 
Om 23 uur nog gekeken naar de tussenstand bij 80% van de verwerkte uitslagen. 
Verbaasd, maar stilletjes gehoopt “De Vrije Vogel”op nr. 1.  
Terug naar de boot en naar Michiel. Hij geloofde het eerst niet en om 12 uur ’s nachts 
opnieuw de “echte” uitslag” bekijken en …………….ja hoor, het was nog steeds “De Vrije 
Vogel”nr. 1. 
Na het bier, met echte honger naar de friettent, maar het is Medemblik, dus die was al dicht, 
gelukkig had Kees B. nog prima proviand aan boord.  
De volgende ochtend om 10 uur naar de prijs uitreiking bij kasteel Radboud. 
Michiel vol trots met de beker van Raboud op de trappen en de pers met veel moeite van zich 
af schuddend. Een mooi verhaal later inde week in de WieringerCourant en een prachtige foto 
op de site van de vereniging voor kustvaarders -24 uurs race. 
Al met al een schitterende prestatie van Michiel Lok(schipper/eigenaar) en vast 
bemanningslid/ spinakkerfenomeen Hans Boersen.  
Gelukkig dat ik dit jaar als opstapper mee kon op deze boot en deze bemanning voor mijn 
10de 24-uurs.. 
Ook Gerard Schalkwijk gefeliciteerd met zijn prachtige 2 de plaats in de grote boten klasse 
ORC-1. 
Michiel en Hans de druk is hoog voor de volgende 24 uurs, maar het een hoge druk gebiedje 
in de buurt lukt het zeker weer. 
Alhoewel het zij niet alleen bootjes met een korte waterlijn die hoog scoren met weinig wind, 
bij de eerste 12 zitten er ook 4 met waterlengte van boven de 8,50 meter. !!!!!!!!!!!!  
Dus ons T-Shirt met de tekst “Fuck the big boats” kan nog steeds. 
Opstapper Piet Wildschut 
 
 

 
Aankondiging 
 
Volgend jaar op 01-04-09 wordt er in ons clubhuis op de Haukes  
een bijzondere clinic gehouden: “ Hoe win je de 24 uurs ???!!!! ” 
door de winnaar van de 24 uurs 2008 Michiel Lok  
Toegang; geheel gratis, 
Na afloop een grote verloting wellicht met hoofdprijs “De Vrije Vogel” 
 
Inschrijven voor deze clinic is mogelijk via p.wildschut@quicknet.nl 
 

 
Uitslag 24 uur 2008 
Tocht prestatie 
Schip Schipper Start Rating Gezeild Sluis Straf Prestatie Jaar Tekort 
Vrije Vogel M. Lok OEVE 5.26 119.61   89.42 7  
Jottum R.H. Jeuring LELY-N 6.10 128.44   89.17 1  

Blacq magiX J.F.R. 
Blacquiere OEVE 6.40 131.30   88.99 2  

          
 
 Zeilnr Schip Schipper Start Rating Gezeild Sluis Straf Prestatie Jaar Tekort 
I  Blue Eyes C.T. de Jongh VOLE 579.3 168.67 3.37  1.1535 6  
II NED7311 Greyhound G.P. Schalkwijk KORN 601.5 165.42   1.1516 1  



 

 
 
 
 
 
 
Op het water / in het water….. 
Op zaterdag 9 augustus jl. had ik samen met Koen het plan gevat om te gaan zeilen op de 
Friese meren. Eens kijken of we onze grenzen wat betreft het zeilen konden verleggen; dit is 
toch wel wat anders dan zeilen onder de dijk van het Amstelmeer. Na vooraf een zeilboot type 
Valk te hebben gereserveerd in het dorpje Oudendijk haalde ik Koen op met de cabrio. Op 
verzoek van Koen reden we met de kap naar benden en met de wind door ons haar naar het 
haventje in Oudendijk. Een “viertje” werd voorspeld, oplopend tot “vijf ”; dus gelijk maar een 
rif in het zeil. We hadden er beiden veel zin in die dag… 
Eerst werd er gezeild naar Gaastmeer, even gezellig opsteken en daarna het rif eruit en met de 
wind goed in de zeilen richting Heegermeer. Na diverse malen het “Zwitserlevengevoel” te 
hebben uitgesproken werd de terugreis rond vieren weer ingezet. Nadat we de boot weer 
hadden ingeleverd stelde ik voor om in Heeg nog even onze maag te verwennen met een 
stevige maaltijd. 



 

Het was er gezellig druk en na even zoeken en wachten op twee vrije plaatsen kwamen we te 
zitten aan een tafeltje aan het water. Er lagen nog wat oude etensresten en daar hield Koen 
zich lekker mee bezig….Hij probeerde de toegesnelde eenden naar zich toe te lokken. “Kijk” 
zei Koen, “wat je met ze kan doen”…..Hij zat ondertussen schuin op z’n stoel, die nog op 
twee poten stond om z’n act aan de eenden te laten zien en natuurlijk ook aan mij….Terwijl 
Koen druk doende was om de eenden te voeren raakte hij plots zijn evenwicht kwijt en viel 
ineens met stoel en al zijwaarts in het water. Dit was echt de mooiste act die ik ooit gezien 
heb ! 
Koen ging natuurlijk koppie onder, klom uit het water en eenmaal op de kant gekomen 
maakte hij een diepe buiging naar alle terrasbezoekers ( en dat waren er die zonnige dag wel 
héél véél !). Hij kreeg een groot applaus van de mensen ! 
Omdat de moeder van Koen haar zoon wellicht beter kent dan iemand anders, had ze in de 
voorzienigheid al een tas meegegeven met schone kleding. Die kleding kwam dus wel heel 
goed van pas ! Met een druipende Koen achter me aan gingen we snel naar de auto om droge 
kleding te pakken en daarna konden we natuurlijk aanvallen op onze maaltijd! 
Het was een zeer geslaagde dag, we hebben weer wat meer zeilervaring opgedaan in andere 
wateren en er komt vaak nog een glimlach op m’n gezicht als ik m’n zeilmaatje weer voor me 
zien, druipend van het water een prachtige buiging makend naar het publiek. Koen je bent een 
kanjer ! 
Ton Roelofsen  
 
 

Zeil lessen op de Centaur 
Deze zomer hebben Floor en ik zeilles gehad op de centaur van WVA. Na eerst een aantal 
theorielessen van Michiel over  hoe een boot in elkaar zit en hoe alle onderdelen genoemd 
horen te worden. En van Wico hoe je een boot met de juiste knopen optuigt en vastlegt aan de 
steiger, gingen we op voor het theorie examen. Je maakt je er niet al te druk voor maar als je 
examen doet, wil je toch ook niet helemaal een modderfiguur slaan, en als je tijdens de les 
goed opgelet had, en thuis nog eens een paar keer  je “Leidraad voor zeilers” inkeek was het 
goed te doen. Gelukkig hadden  alle cursisten het examen met goed gevolg afgelegd, de een 
met weinig fouten de andere met iets meer fouten, maar geslaagd is geslaagd. 
Daarna meteen kennis gemaakt met onze zeilinstructeur Sjoerd. We hadden aangegeven dat 
we graag op dinsdagavond zeilles wilden, en onder het genot van een drankje de agenda’s 
getrokken en afgesproken welke avonden we wel of niet konden zeilen.   
Toen brak eindelijk het moment aan dat we dan toch echt gingen zeilen, na de boot samen met 
de instructeur opgetuigd te hebben zeilden we de haven uit, en namen we om beurten plaats 
aan het roer of de fokkenschoot. We begonnen met een halve windse koers te varen en dat 
ging  meteen vrij goed, alleen de eerste keren overstag gaan was een verhaal apart, het heeft 
echt wel een aantal lessen geduurd voor we dat onder de knie hadden. De eerste keer dat ik 
zelf overstag ging was ik totaal mijn gevoel voor richting na het door de wind gaan kwijt, 
maar ook dat ging na een aantal lessen een stuk beter. Eigenlijk zijn 10 zeillessen  te weinig 
om te leren zeilen, zodat we blij waren toen Sjoerd voorstelde om wat extra lessen te nemen.  
Wat ook in de praktijk bijvoorbeeld  heel anders is, is de boot vastleggen. Tijdens de knopen 
lessen in het verenigingsgebouw maakte je de ene paalsteek na de andere, maar als er dan echt 
een boot aan de lijn vast zit lijkt het ineens een stuk lastiger. Ik denk dat Sjoerd veel om ons 
gestuntel heeft moeten lachen, zodat niet alleen wij  een leuke avond hadden. 
 Deze zomer is voor mijn gevoel veel sneller gegaan dan andere zomers, en ondanks dat het 
weer zich niet van zijn beste kant liet zien, heb ik toch het gevoel dat ik mede dankzij het 
zeilen  terug kan kijken op een mooie zomer. 
Louis Schoehuijs.  



 

Enkele bespiegelingen van een cursist 
Na enkele jaren zeilen ‘naar eigen inzicht’ besloten we vorig jaar eens samen, als echtpaar, 
een zeilcursus te volgen. Het is al leuk om weer wat samen te doen maar het bevordert de 
communicatie ook als je aan boord één taal spreekt en het is ook beter de taken nu en dan eens 
anders te beleggen. De theorie gaf zo nu en dan al een ‘oh ja, daarom’ gevoel omdat de lessen 
werden gespiegeld met de eigen ervaringen. Bij de laatste les werden we aan onze instructeur 
voorgesteld: Pieter Sijtsma. We hadden alle drie dezelfde insteek: zo snel mogelijk ‘de kop 
eraf’, door de eerste zeillessen minimaal 4 uur te maken. Dat betekende dat het snel ging en 
dat we op 3 mei begonnen en ondanks onze beider vakantieperiodes (die niet samen vielen) 
op 30 juli klaar waren. Omdat we met plezier terug kijken en we waardering hebben voor de 
enorme inzet van de instructeurs een kleine bespiegeling van een cursist. 
Het spreekt voor zich dat er wel een klik moet zijn anders worden de vierkante meters wel 
heel klein. We hebben het getroffen met onze instructeur, fanatiek en serieus met heel wat 
grappen en gesprekken tussendoor. Het weer heb je niet in de hand maar we hebben daar ook 
veel geluk mee gehad. Over het algemeen lekkere wind en veel zon maar ook kletterende 
regen dat zeilen ook zo speciaal maakt. Alleen met het examen hadden we een enkele keer te 
weinig wind maar wel weer een mooi zonnetje. 
Pieter liet ons al snel veel dingen zelfstandig doen en had gelukkig geen last van een stelletje 
dat al te veel zeilervaring heeft, hij heeft ons echt de bekende kneepjes van het vak kunnen 
bijbrengen. 
Op een van de meest regenachtige dagen was het formidabel zeilen. Mooie wind en de 
zeilpakken werden echt goed beproefd. De wind stond prachtig om in het Waardkanaal  
richting de sluis veel te oefenen in het kruisen in smal water. Tot vervelens aan toe en daar 
leer je het van. Daarna ook opschieten bij de meerpalen voor de sluis. Met een eitje er tussen, 
soms heel plat, soms viel die te water. Aan de kant is het blijkbaar op sommige plekken 
ondiep want tijdens een prima opschiet-manouvre met lekker wat snelheid liggen we 
plotseling helemaal stil. Er schuiven wat billen door die door al het water niet geholpen 
worden om op hun plaats te blijven, maar verder was er gelukkig niks aan de hand. ‘Ach’, 
zegt Pieter, ‘dit wilde ik ook eens oefenen: wat je kan doen wanneer je zeilend aan de grond 
komt’. Grootzeil flink aan en allemaal hangen aan één kant en aarzelend kwamen we los.  
Daarna heel veel rondjes om een boei waarbij je je orientatie soms helemaal kwijt raakt. Na 
het aftuigen hebben we nog een lekkere Juttersbitter gedronken in de lokale kroeg. dan is het 
helemaal af! 
Bij het oefenen van het kruisen in een smal vaarwater werd op het Amstelmeer het smalle 
vaarwater gesimuleerd door de aanwezige betonning. Nadat er een aantal kruisrakken was 
gevaren en ik een zoveelste overstagmanouvre deed, kon ik de volgende ton niet meteen zien. 
Pieter zag me kijken en vroeg me wat er aan de hand was waarna ik serieus zei dat ik mijn 
vaarwater kwijt was. Die opmerking heb ik de rest van de tijd en latere lessen nog veelvuldig 
moeten aanhoren. 
Nadat we geslaagd waren voor ons praktijkdeel en we alles hadden opgeborgen, hadden we 
nog een nazit met een echte fles (kinder-)champagne. Een leuke en passende afsluiting van 
een mooi zeilseizoen. Dat we nauwelijks met onze eigen boot hebben gezeild voelt vreemd 
aan maar alles kan niet. Ik mocht nog enkele dinsdagavonden met Pieter meezeilen met zijn 
eigen Kolibri en daar ook de fanatieke zeiler in hem meegemaakt. Prachtig allemaal en je leert 
er elke keer weer van. Nu alles maar heel vaak in de eigen praktijk brengen. 
Wouter Slob 
 
 
 
 
 



 

De palingrace alweer achter de rug is 
Er weer meer dan 60 boten op het 
water waren 
Wiggert, Jan en Libbe weer skoftig 
lekkere paling gerookt hebben 
Het voor de WVA weer een bedroivig 
seizoen is geweest 
We – de WVA -  mooie evenementen 
hebben georganiseerd 
De “Spankers” erg blij met ons waren, 
de “Toppers” ook 
We een “24-uurs kampioen” in ons 
midden hebben 
Wij trots op Michiel en zijn bemanning zijn 
De 2e plaats van Gerard en bemanning ook erg mooi is 
Rob Dirven vroeger al over de rand van de pot scheet 
Hij dit op z’n eigen boot nu over de preekstoel  deed 
De nieuwe TKN cursus nu al volgeboekt is 
Alex zeker erg populair aan het worden is 
De zeilreis naar Friesland is afgelast wegens……geen wind 
We veel leden verwachten op de najaarswerkdag 
Wendy en Jeroen nu een dochter én een zoon hebben 
Arie en Betty van trots wel naast hun schoenen zullen lopen 
Het dinsdagavondrondje nu op zondagmiddag wordt gevaren 
Het vissen een beetje in de benen is gezakt 
Er de laatste tijd wel erg weinig werd gevangen 
Dit waarschijnlijk komt door afwezigheid van Marja 
Wil W. de Westerlanderkerk thuis heeft staan 
Wil W. in de zomer al de winter in zijn hoofd heeft 
De afgestudeerde TKN-ers bij de KNRM op bezoek zijn geweest 
De WVA nu een eigen “reddingboot”heeft 
Wij elkaar binnenkort weer zien 
 
 
 

Te Koop 
Polyester  FJ 

In zeer goede staat 
Met mooie verjongde aluminium mast 

Giek, roer, zwaard en zeilen 
Inclusief waltrailer 

Boot ziet er netjes uit. 
Prijs € 600,- 

Interesse: bel dan 0226422127 na 19.00 uur 
Of mail: info@cornelisjonkind.nl 

 
 

 



 

INTERVIEW 
Dit keer hebben we gekozen voor de jongelui die tijdens de Centaur wedstrijden in  sept. ‘08 
deze boten ‘bemanden’ Drie Centaurs met jeugdige jaarringen. De duo’s waren: 
Frank v. Silfhout en Joost Dijkstra. Marije Engel en Rick Meskers. Koen Dijkstra en  
Ton Roelofsen. (Ton is een ietsje ouder dan de andere 5!) 
Datum en locatie: 21 sept. 
rond de klok van 10.00 uur 
op de dijk vóór het 
Dijkmagazijn. 
Mooi weer – mooi zitten en 
kletsen maar! Frank van 
Silfhout en de gebroeders 
Joost en Koen Dijkstra 
waren present. Helaas 
maakte Rick Meskers de 
keuze om langer op zijn bed 
te blijven liggen en Marije 
Engel ging zwoegen boven 
een stapel boeken. 
Zij heeft binnenkort diverse 
tentamens. Maar ook zij 
ontkomen niet aan de 
vragen. Lang leve het 
digitale stelsel! 
Frank was er al vóór tienen. Hij bleek die avond tevoren niet te stappen zijn geweest.  
We vuren alvast de vragen op hem af. 
Wie is Frank van Silfhout? 
Frank is de zoon van Cees en Tini van Silfhout. Geboren op 14  april 1992  te Den Helder. 
Niet een échte Wieringer en dat steekt hem! Frank heeft nog een jongere zus, Ellen. Hij heeft 
de lagere school doorlopen in Hippolytushoef . De 1e twee jaren van het voortgezet onderwijs 
ook in Hippo, een dependance van de RSG Wiringherlant , de laatste 2 jaar op de fiets naar 
Wieringerwerf. Vorig schooljaar, ná een ‘her’ geslaagd voor zijn VMBO.  
(red: VMBO staat voor:Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs deze vorm van voortgezet 
onderwijs heeft drie niveaus. T.w. Basis - Kader -  Theoretische Leerweg kortweg TL. De TL 
richting staat ongeveer gelijk a/h MAVO niveau). Dit jaar gestart op de MTS + in Den Helder 
aan de Sportlaan. Richting werktuigbouw en vanaf het 3e jaar Petroleum en Gas. ‘En als het 
goed is de Off – Shore in’. 
Heb je nog andere hobby’s? 
Frank:‘Nou…nee…eigenlijk niet. Beetje MSN’en en stappen in Hippo, als ik geld heb. 
Frank werkt in zijn vrije tijd bij de DEKA markt. ‘En straks weer bij bollenkweker De Ruyter 
aan de Westerterpweg.  
Het is over tienen als Joost en Koen de dijk opklimmen. Joost is ook braaf thuis gebleven dus 
‘wakker’ en met Koen ‘gaat het goed’! 
Vraag voor alle 3: Lezen jullie het clubblad? 
Frank: ‘Nooit!’ ‘Hebben ze wel een clubblad?’ ‘Die tekeningen vind ik wél leuk’. 
Koen:   ‘De telefoonnummers!’ 
Joost:  ‘Ik denk dat ik zo’n beetje het meest van ons drieën het clubblad lees!’ 
Joost en Koen zijn zonen van René en Anja Dijkstra. Zij hebben nog een oudere zus, Daniëlle. 
Joost is geboren in Hippo (moet nadenken) 7 okt. 1991. Lagere school in Hippo. Blijkt dat 
Joost hetzelfde traject heeft bewandeld als Frank. De heren zijn klasgenoten geweest  -  en 
tijdens het toetsen maken zaten ze naast elkaar. Joost volgt nu het Hout en Meubilerings- 



 

college te Amsterdam. Wil later scheepsinterieurbouwer worden. Alle dagen treinen en 
bussen. 
Koen is geboren op 11 aug. 1994 te Hippo. Zit in de 2e van de RSG Wiringherlant te Hippo. 
Op de vraag wat hij later worden wil is zijn antwoord: ‘Géén idéé!!!! 
Hebben de gebroeders nog andere hobby’s? 
Joost is lid van de scouting vereniging in Oosterland. Vind MSN’en ook een leuke bezigheid. 
En uitgaan. Zijn werk bestaat uit ‘kaartjes rondbrengen’ (postbezorger). 
Koen is lid van de basketbalvereniging Breakout ’88 te Hippolytushoef. 
Hebben jullie een eigen boot? 
Frank: ‘Een Europe, hij ligt hier nog steeds op de kant van de haven, maar ik zeil er nooit  
            meer mee. Ik zeil altijd met mijn pa.’ 
Joost: ‘Eeuwen geleden, een badkuipje een Vauriën. Ik heb daar 1 jaar in gezeild. 
           Ik ben opstapper bij Pieter Sijtsma. Pieter zeilt in een Kolibri.’ 
Koen: ‘Ik heb geen boot, onze ouders hebben een Centaur, maar ik zeil al jaren met  
           Ton Roelofsen mee in zijn Vrijheid. 
Wat is jullie leukste zeilervaring? 
Frank en Joost hebben een zeilverhaal!  
Joost; ‘Ik ging toen met de Vauriën, met Jaap Wognum als fokkemaat, het water op. Voor de 
wind schepte de punt water en toen zonken we. Frank heeft ons toen gered.’  
Frank; ‘Dankzij mij zit hij hier nog!’ 
Voor Frank zijn de Sluitingswedstrijden in Den Helder favoriet; ‘Een heel weekend op 
stromend water…’Wederom Frank; ‘En het afgelopen weekend, tijdens de Centaur 
wedstrijden, hier op het Amstelmeer. Joost valt bij; ‘Dat was ons diepte punt! Ik heb best wel 
wat zeilervaringen met anderen, maar niet met Frank!! Om de beurt zaten we aan het roer.’ 
Frank; ‘En als we weer eens een slechte slag hadden gemaakt lagen wij vlak van het lachen.  
Ik geloof dat wij als laatste zijn geëindigd!’ 
Koen; ‘De Trophy wedstrijden van dit jaar. Met de Vrijheid van Ton zijn wij toen 2e 
geworden. En een week of wat terug mocht ik met Ton mee een dag zeilen in Friesland. Ton 
huurde in Oudega een Poly-Valk.’ 
Wat vinden jullie de mooiste tijd van het jaar? 
Joost; ‘Voorjaar. Als de boten weer te water gaan. En als het tijdens het dinsdagavond zeilen 
lekker druk is op het Amstelmeer.’ 
Frank; ‘Zou het niet weten. Winter is ook leuk, doe je winterdingen. De zomer hoeft voor mij 
niet zo heet te zijn. Lente is eigenlijk wel de mooiste tijd, dan begint alles weer te bloeien 
(is het buiten mooi weer…..zit ik achter mijn p.c…….).’ 
Koen; ‘Lente = mooi.’ 
Wat zijn jullie toekomst plannen? 
Joost; ‘Rijk en oud worden!’ 
Frank; ‘De wereld zien en het grote geld!’ 
Koen; ‘Rijk worden. Dan een mooie grote zeilboot kopen waar je weekenden en weken mee 
weg kan!’ 
Was het leuk? Dit interview? 
Joost; ‘Bijzonder interessant! Lachen man…. 
Frank; ‘Fascinerend!’  
Koen; ‘Gaat wel…..’ 
Dan de vragen en antwoorden van Rick en Marije via het digitalestelsel: 
Stel jezelf eens even voor, wie je ben je, wie zijn je ouders? 
Marije: Mijn naam is Marije Engel. Ik ben 18 jaar. Dochter van Peter en Carolien,  
zus van Laura en Lisa. 
Rick: Ik ben Rick Meskers, 17 jaar. Heb een broertje Jeff. Ik heb een vader Sjaak en een      
moeder Karin. 



 

Op welke school ben je begonnen? Welke school of opleiding doe je nu? 
Marije: Ik ben nu eerste jaars Gezondheidswetenschappen aan de VU in Amsterdam. 
Hiervoor heb ik VWO aan het RSG Wiringherlant te Wieringerwerf gedaan. 
Rick: Ik ben begonnen op de Meerpaal, dat was lekker handig, want mijn moeder was en is 
daar juf! Afgelopen jaar heb ik mijn examen VMBO, op het RSG te Schagen, Kader niveau 
Elektrotechniek gehaald. Nu zit ik in de eerste klas van MTS Plus in Schagen. 
Heb je andere hobby’s behalve zeilen? 
Marije: Lezen. 
Rick: Ik heb een scooter en dat is mijn andere hobby, ik vind het leuk om aan scooters en 
auto’s te sleutelen. 
Lees je ook het clubblad? 
Marije: Ja. 
Rick: Ik lees het clubblad alleen als ik hem in de krantenmand tegen kom en als ik dan niets te 
doen heb bekijk ik hem! 
Heb je een eigen boot? 
Marije: Mijn ouders hebben er twee. Een Randmeer en een Dehler 31. 
Rick: Nou ja, eigen….mijn vader heeft een Randmeer nr. 238. Ik zit meestal aan het roer 
dus eigenlijk heb ik een Randmeer! 
Wat zijn of is je leukste zeilervaring tot nu toe? 
Marije: De 24- uurs in Medemblik. Ik heb nu 2 jaar meegedaan en daarvoor een aantal keer 
bij aankomst op de kant gestaan en elk jaar vind ik het weer heel gezellig! 
Rick: Mijn leukste zeilervaring is met de Greyhound (schipper, Gerard Schalkwijk) 1 dag 
meevaren van de NSR en dat ik de cursisten van Optimisten 1 les mag geven. 
Wat vind je de mooiste tijd van het jaar en waarom? 
Marije: Zomer, lekker weer, lang licht, veel zeilen! 
Rick: Voorjaar en zomer, want dan kun je lekker buiten zitten en op- en in het water zijn. In 
de winter is het gelijk zo koud. Dan moet je zoveel kleren aan op de scooter! 
Wat zijn je toekomstplannen? 
Marije: Studie afmaken, leuke baan vinden, meer zeilen. 
Rick: Ik wil nog graag met een paar vrienden een rondreis maken door Amerika. Maar dat 
duurt nog even! Voor de rest zie ik wel wat op mijn pad komt. Van plannen maken die nooit 
uit komen houd ik niet zo van! 
 
 
 
 
 

Wedstrijden WVA 2008 
1e zondagmiddagwedstrijd 30 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 
 


