
 

VAN DE REDACTIE 
 
Jaargang 31           Nr. 5    december 2008 
 
Redactie: Elly Boeschoten, Sjoerd v.d. Werf, Agnes Dubbeld, Hannie Meskers, Cees Dubbeld en Wil 
Wigbout. 
 
Nu Sint Nicolaas het land weer heeft verlaten en de kerstboomballen nog even op zolder staan wordt 
het tijd om aan het laatste clubblad van 2008 te werken. 
Het is weer een vol blad geworden, met naar wij hopen, veel leesplezier. Voor de meeste van onze 
clubleden is de maand december op watersportgebied een redelijk rustige. 
Er wordt wat voorbereidend denkwerk gepleegd, over wat er allemaal aan de boot gedaan zou moeten 
worden in het nieuwe jaar en daar blijft het deze maand over het algemeen bij. 
Wel zijn er een aantal mensen die de cursus TKN volgen die wederom door Alex v.d. Hoek wordt 
gegeven in het clubhuis. Hij heeft hiervoor dit jaar zelfs een assistent in de persoon van Peter 
Verschoor. Ook is ons ter ore gekomen dat Wico Stam vanaf januari een aantal mensen wil 
klaarstomen voor het diploma vaarbewijs I en II. Zo komen er al meer gediplomeerde watersporters op 
de haven. 
Bent u niet op de najaarsvergadering geweest, dan kunt u In dit clubblad de notulen hiervan lezen. Zo 
bent u toch op de hoogte van de besluiten die die avond zijn genomen en de eventuele activiteiten die 
daaruit voortvloeien. 
Verder hebben we een zeilverhaal van Gerard Schalkwijk, met een vervolg van Piet Lont, die hiermee 
zijn onverwacht debuut als schrijver voor ons clubblad maakt en we moeten zeggen, dit smaakt naar 
meer.  Onze reizende reporters Hannie en Cees hebben weer een slachtoffer weten te strikken voor een 
interview. Het zijn dit keer Judy en Pim Tijsen, die de afgelopen zomer in negen weken met hun 
motorboot naar Parijs en natuurlijk weer terug zijn gevaren.  Staat bij Cees en mij ook nog op het 
verlanglijstje, waarbij de kinderen altijd opmerken dat het met de auto toch sneller gaat.  
Ook kunnen er al aanmeldingen worden gedaan voor de zeillessen in optimist en centaur 
en de wedstrijdcommissie doet al een oproep waarbij je je kunt aanmelden voor de centaurwedstrijden, 
opdat we zo goed mogelijk beslagen ten ijs kunnen komen.  
Dit lijkt me in december wel een aardige woordspeling. 
U ziet er wordt achter de schermen al weer veel werk verzet, zie de wedstrijd- en 
evenementenkalender,  om de zomer van 2009 zo goed mogelijk in te vullen. 
Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend wat het programma is van zaterdag 24 
januari 2009, dus raadpleeg hiervoor de site www.wvamstelmeer.nl 
Het is trouwens altijd een aanrader om even naar de site te gaan voor het laatste nieuws. 
 Al met al veel leesvoer, dat wij als redactieleden allemaal naar Elly mailen, die het dan weer op 
volgorde zet en naar de drukker brengt, waardoor het een clubblad wordt. Ze is nog steeds de enige 
van de redactie die dit kan, al roept ze dat het helemaal niet moeilijk is, maar we kijken er  met 
bewondering naar. 
In ons vorige clubblad waren er 2 humoristische tekeningen van Wil zijn hand en ik hoop, dat ondanks 
zijn drukke werkzaamheden in december het weer gaat lukken, want ook dit is een uniek talent in ons 
midden, waar we  heel blij mee zijn. 
 
Agnes Dubbeld-Klinkenberg 
 
 
 
 
Copy voor het volgende clubblad kunt u inleveren voor 16 februari 2009 bij de redactie. 
 
 



 

VANUIT DE PREEKSTOEL 
 

Officieel sluit de vereniging haar seizoen af met een werkdag gevolgd door een feestje in de 
avond van die dag. Omdat de ervaring heeft geleerd dat leden in groten getale de werkdag 
bezoeken maar s’avonds blijkbaar te moe zijn om te feesten heeft het bestuur dit jaar besloten 
de feestavond een week later te houden. E.e.a. heeft niet geresulteerd in een drukker bezochte 
feestavond maar was daarom niet minder gezellig. Dus blijven we hopen dat de mond tot 
mond reclame voor de volgende keer effect sorteert. 

De najaarsvergadering was in ieder geval goed bezocht. Ruim 40 leden hadden zich de moeite 
getroost om mee te praten over de voorstellen die in deze vergadering door het bestuur 
werden gepresenteerd. Afgezien van enkele kostenverhogingen gerelateerd aan de inflatie 
hadden de leden ook nog de gelegenheid te discuteren over het voorstel ter verwerving van 3 
nieuwe Jeugdzeilboten type “Splash” aan te kopen.De leden bleken zich bewust van de 
noodzaak dat wij als vereniging moeten zorgen dat we onze jeugd ook na de initiële opleiding 
in de Optimist een vervolg te bieden. Het voorstel werd dan ook nagenoeg unaniem door de 
vergadering aangenomen. De aankoop wordt voor een fors deel gesponsord door de 
bedrijven:Peterson-SBS offshore services, Gereedschappenhandel Govers BV, Jachtwerf Den 
Helder BV en MV ingenieurs BV.In de toekomst zal de achterzijde van ons clubblad 
opgesierd worden( waarschijnlijk nr.1 -2009) met de logo, s van deze firma’s en een tekst die 
aangeeft dat zij het jeugdzeilen van de WVA sponsoren.Ik hoop dat veel jeugdige optimist 
zeilertjes hun weg zullen vinden in deze ´Splashes “. 

De vereniging heeft ook een 2e centaur overgenomen van de Marine Watersport Vereniging, 
deze is van het zelfde type en bouwjaar als de Centaur die we reeds in bezit hebben, hiermee 
heeft de vereniging wat meer speelruimte bij de praktische zeilopleiding. 

Eind november heeft de ISAF ( international sailing association federation besloten dat de 
“Yngling “als damesteam boot uit de olympische klassen is verwijderd. Hiervoor wordt de 
Elliot 6 geintroduceerd waarin door 3 persoons damesteams tijdens de spelen zullen 
matchracen. Ik leef niet in de hoop dat een WVA damesteam zich zal kwalificeren voor die 
Olympische spelen maar vraag me wel of er misschien een 2 tal damesteams in de WVA te 
vinden zijn die deze zeilwedstrijdvorm zouden willen beoefenen in deze 2 centaurs. 

Hoe dan ook, ik wens u allen prettige feestdagen en hoop U te ontmoeten tijdens de 
Nieuwjaar receptie op zondag 4 januari om 14.00 uur. 

Theo Souren 
Voorzitter   
 
 
 
Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging 
Amstelmeer d.d. 21 oktober 2008. 
Aanwezige bestuursleden: Gerrit Snijders (haven), Sjoerd van der Werf (wedstrijden), Ruud 
Bekema (vlootbeheer), Sjaak Meskers (opleidingen), Jos van de Land (penningmeester), Theo 
Souren (Voorzitter) en Monique Mul (secretaris). 
 
1. Opening vergadering  
Om 20.10 uur heet de voorzitter de aanwezigen van harte welkom. Met kennisgeving afwezig 
zijn: Cees Boersen, Andele de Zwart, Wout Meskers, Hannie Meskers en Siep van de Land. 



 

Er zijn 41 stemgerechtigde leden en twee jeugdleden. 
2.  Mededelingen 
Vanuit het Wieringerrandmeer project is een klankbordgroep opgericht. De watersport wordt 
daarin vertegenwoordigd door het Watersportverbond in de persoon van Cor Bernard. De 
voorzitter neemt deel in deze klankbordgroep als vertegenwoordiger van de ANWB. De 
klankbord groep is eenmaal bij elkaar geweest en te verstaan gegeven dat er geen nieuwe 
plannen van ons worden verwacht doch slechts bouwstenen die passen in het aangenomen 
plan. We hebben als watersport groepering enige ideeën aangeleverd  
De plannen ten aanzien van het aanpassen van het dijkmagazijn heeft het bestuur besloten om 
de ideeën ten aanzien van het dijkmagazijn even aanhouden totdat duidelijk is wat de 
ontwikkelingen zijn rondom de haven als gevolg van het Wieringerrandmeer. De gemeente 
heeft wel een inventarisatie laten maken van de benodigde werkzaamheden voor het 
opknappen van de buitenzijde van het Dijkmagazijn. De gemeente brengt het onderhoud voor 
het dijkmagazijn allereerst onder in een onderhoudsbegroting. 
Het Watersportverbond heeft gewerkt aan een efficiënte organisatie die goede communicatie 
heeft met haar leden. De verrichtingen zijn goed te volgen via de site van het Verbond en men 
kan als lid eenvoudig inloggen met lidmaatschapnummer en postcode. 
De werkgroepstructuur wordt vervangen door een regioteam die bestaat uit de Regio 
consulent/e (is een fte) , de regiovertegenwoordiger en de besturen van de huidige 
werkgroepen die in het district functioneren. De werkgroepenvergaderingen vervallen en de 
verenigingsbestuurders ontmoeten elkaar op de regiovergadering. Theo Souren is geen 
regiovertegenwoordiger meer. Pieter Post is door het Verbondbestuur aangesteld. 
Theo blijft nog wel betrokken bij het Wieringerrandmeer en de betere ontsluiting van de 
Wieringermeer voor de Watersport.. 
Ruud Bekema is tijdens de volgende ledenvergadering op dinsdag 17 maart 2009 periodiek 
aftredend. Zijn functie omvat het beheer van de verenigingsvloot. Wie zou deze functie willen 
vervullen?  
3.  Behandeling van het verslag ALV 18 maart 2008. 
Vragen naar aanleiding van de notulen: 
- Cees Dubbeld vraagt wat er is gebeurd met de plannen voor het dijkmagazijn. Theo 
geeft aan dat die plannen in verband met de onzekerheid van de haven als gevolg van het 
Wieringerrandmeer voorlopig opgeschort zijn. 
- Er wordt een bedrag vastgezet. Er is geen geld gedeponeerd op welk IJslandse bank dan 
ook. 
- Aan de planken van de Postbootsteiger is niets gedaan omdat alleen de planken aan de 
rietkant overhangen. 
- De bemanning voor de Centaur wedstrijden zijn veel te laat gezocht. De jeugd is wel op 
tijd gezocht. Teams voor de overige boten waren moeilijk te vinden. Er wordt uiteindelijk 
besloten, na inbreng van Sjoerd vd Werf, Michiel Lok, Jan Bethbeder en Peter Engel, dat aan 
het begin van het seizoen gevraagd wordt om de teams die de vereniging willen 
vertegenwoordigen, op te geven. Als er teveel teams zijn, dan behoort een selectiewedstrijd 
tot de mogelijkheden.  Gerard Schalkwijk vraagt om de jeugdteams beter naar de 
Centaurwedstrijden toe te laten werken. Cees Dubbeld stelt voor om een oproep in het eerste 
clubblad van het jaar te plaatsen. 
- Twee jeugdleden gaan op cursus voor assistent wedstrijdorganisatie. Er wordt nog 
gezocht naar een lid die de cursus zou willen volgen en deze jeugdleden mee wil nemen naar 
de cursuslokatie in Heeg. Pieter Sijtsma wil de cursus volgen en de leden meenemen. 
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen. 
Het voorstel om: 



 

- de contributie voor 2009 te verhogen met de prijsindex die in januari 2009 zal worden  
gepubliceerd in de Staatscourant.  
- de vergoeding voor een ligplaats conform de afspraken gemaakt in de Algemene 
ledenvergadering van 31 oktober 2006 te verhogen met 5% . Het bedrag wordt naar boven 
afgerond. Deze verhoging is de compensatie i.v.m. de BTW over de pachtsom af te dragen 
aan de gemeente Wieringen. Deze compensatie verhoging zal in 2010 nog eenmaal plaats 
vinden. 
Dit voorstel wordt goedgekeurd.  
Wico vraagt of het passantengeld en de winterstalling ook verhoogd wordt. Na veel 
voorstellen vanuit de leden wordt besloten om dit binnen het bestuur te beslissen. 
5.  Voorstel van het 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 leid 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 de motivatie de een uitgave van dergelijke grootte alleszins  
verantwoordt 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.    
Naar aanleiding van dit voorstel zijn de volgende vragen naar voren gekomen: 
- is er bij de gemeente aangeklopt voor medefinanciering? 
Ja, de gemeente betaalt een klein bedrag per jeugdlid. 
- wat houdt sponsoring in? 
Vermelding van de sponsor naam in het clubblad en een sticker op de boot 
- Of er gedacht is aan 2e hands Splashes? Zie marktplaats (Ruud Koopmans, Michiel Lok) 
Er is gekozen voor 2e hands maar jonge Splashes. De verkoper geeft garantie op deze boten. 
Het blijft altijd de vraag wat je koopt als je het op de particuliere markt koopt. 
- Wat voor een plan is er (Peter Engel) 
Op donderdagavond zijn er kinderen die geschikt zijn voor de Splash. Ook de oudere jeugd 
kunnen weer bij het zeilen betrokken worden. Er zijn, naast Jan Bethbeder, nog twee 
vrijwilligers. 
- In het verleden is dit ook al een geprobeerd (Peter Engel) 
We denken nu werkelijk genoeg jeugd te hebben die hierdoor door willen gaan. We willen 
meer jeugd bij de vereniging betrekken.  
- Kinderen met bootloze ouders hebben met deze Splashes een grotere kans om door te gaan 
met het zeilen. (Hans Boersen) 
- Hans Zijm pleit voor omdat er altijd voldoende vrijwillers zijn en jongeren opgeleid worden. 
- Na enige onduidelijkheid over het werkelijk uitgave voor de drie boten, wordt het voorstel 
goedgekeurd met één onthouding en geen enkele stem tegen. 



 

6.  Begroting 2009 
De begroting heeft voor de leden tijdens de vergadering ter inzage gelegen. Er werden geen 
vragen over gesteld. In de vergadering is deze begroting niet verder behandeld. 
7.  Presentatie activiteiten en concept wedstrijdkalender 
1 november is er weer de Mosselavond. Opgeven bij Sjaak. 
Tijdens de vergadering wordt gevraagd om ideeën voor het winterseizoen.  
Michiel Lok benadert Bert Koeman voor een presentatie over het maken van zeilen (zo rond 
eind november). 
Elly verzorgt weer een workshop kerstarrangement maken. 
Cees Dubbeld stelt voor om een avond te organiseren waarop de families Helsloot en Tijsen 
vertellen over hun toer naar Parijs met de motorboot. 
Ook kan Eric Mehlbaum weer gevraagd worden om iets over het wedstrijdzeilen te vertellen.  
Half maart gaan we Blo-karten (zeilen op het strand met strandkarretjes). 
Nieuwe ideeën kunnen altijd ingediend worden. 
Sjoerd vd Werf (wedstrijden) neemt contact op met de Marine Watersport Vereniging en 
hoopt binnenkort met hen de agenda op te stellen. Het initiatief lag eigenlijk bij hun. De 
agenda wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. 
Er wordt geprobeerd om onderdeel te worden van de Combi Zuiderzee. Tot nog toe was dit 
een samenwerking tussen Hoorn, Medemblik en Lelystad waarbij de jeugd wedstrijden tegen 
elkaar zeilt. De mensen van de Combi zijn langs geweest en vinden het Amstelmeer een mooi 
beschut water. Later zullen we hierover meer horen. Er worden wedstrijden gezeild met 
Splash, Optimist, Open BIC, ZOOM 8.  De winnaars van deze wedstrijden gaan naar de 
landelijke wedstrijden. 
Peter Engel vraagt of vereniging nog een eenheidsklasse wil faciliteren? De leden van de 
vereniging worden wel gevraagd om wedstrijden te organiseren op andere wateren. Peter zal 
contact opnemen met de Randmeer Klasse Organisatie voor een orientatie ten aanzien van een 
klasse-evenement gelijktijdig met de Trophy wedstrijden. 
8.  Rondvraag: 
Peter Engel: De gele boeien zijn uit het water gehaald tijdens de werkdag. Dat terwijl er nog 
elke zondag wedstrijden gezeild worden. De voorgaande jaren werd er met de visser 
afgesproken dat hij ze binnen haalt.  
Afgesproken  wordt dat de boeien niet meer tijdens de najaarswerkdag uit het water worden 
gehaald. 
Peter Engel: De loopplank voor minder validen heeft lang buiten gelegen en is glad geworden.  
Het bestuur geeft aan dat zij zich orienteren op een degelijk blijvende opgang. 
De tent die na de gehandicapten zeildagen is blijven staan voor de rokers is niet echt brand- en 
stormveilig. Daarnaast zijn ook de asbakken die daar staan niet brandveilig.  
Afgesproken wordt dat de tent volgend jaar direct wordt weggehaald. 
Er wordt dit jaar, naast de 3 Splashes, ook een nieuwe Fun Yak aangeschaft en heeft de 
vereniging een optie voor een Centaur bij de MWV. Een extra Centaur is echt nodig omdat nu 
soms van Sjaak Meskers de boot werd gebruikt voor de lessen (Peter Verschoor). Ruud van 
Leerdam geeft aan dan wel even te bellen naar de MWV. 
9. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en steun voor de nieuwe 
jeugdactiviteiten.  
  
Als bijlage: 
- wedstrijdkalender (zie achter in dit blad) 
- activiteitenkalender (zie achter in dit blad) 
- kosten gemaakt voor aanschaf Splashes 



 

Bijlage : 
Kosten aanschaf Splashes: 
Aanschaf van 3 Splashes (2e hands),  
Inclusief: waltrailers, dekzeil en onderdekzeil en een 6 wegtrailer en 1 jaar garantie 
op de boten. 
 Kosten:    13596,50 incl. BTW 
 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2009 
                          

Inkomsten            Uitgaven          

      €           € 
Rente       2,000     KNWV      6,000 
Passanten    500     Elektra/gas    3,300 
Kantine      17,000     Kantine      10,000 
Opleidingen     3,000     Opleidingen    2,300 
Evenementen / 
wedstrijden  3,000     Evenementen / prijzen  1,700 
Contributie    12,000     Porto‐ / drukkosten    3,000 
Liggeld      24,000     Huur haven    17,100 
Kraan / slipway    2,100     Kraan / slipway    300 
Vastrecht walstroom  620     Belastingen / heffingen  1,400 
Verbruik walstroom    500     Water / telefoon    600 
Walplaatsen    625     Walstroom installatie   400 
Adm. kosten haven    420     Verzekeringen    1,500 
           Diversen algemeen    8,000 
Diversen      800     Diversen onderhoud  3,000 
                  
           Verwacht resultaat 2009  7,965 
                  

      66,565           66,565 

                 
                 
                 

   
13‐10‐2008 Penningmeester WVA (J. van der 
Land)   

 
 
 
 
Gezocht: Wie wil het komende seizoen het dinsdagavondzeilen voor zijn rekening nemen daar ik 
zelf er te weinig tijd voor heb.Reacties naar  Gerrit Snijders, telnr 0226381764. 
 
 



 

 
Centaur wedstrijden WVA/MWV 2009 
In de najaarsledenvergadering is afgesproken dat met ingang van het seizoen 2009 de 
Centaurwedstrijden tussen de WV Amstelmeer en de Marinewatersport vereniging gevaren 
zullen worden door teams, die zich van te voren aangemeld hebben bij de 
wedstrijdcommissie. Voor de wedstrijden, die 12 & 13 september 2009 gevaren gaan worden, 
zijn per vereniging 6 Centaurs beschikbaar. 2 Centaurs worden gereserveerd voor jeugdleden, 
dit in het kader van het jeugdbeleid binnen onze vereniging. 
Inschrijven als team voor deze wedstrijden kan (bij voorkeur via e-mail) bij Sjoerd van der 
Werf onder vermelding van naam van de schipper en naam van de bemanning. Deelname is 
alleen mogelijk voor leden van de WV Amstelmeer. 
 
Aanmelden via: 
E-mail: wedstrijden@wvamstelmeer.nl  
Telefonisch: 0223-623336 (B.g.g. graag de voicemail inspreken). 
 
Wanneer er meer teams aangemeld worden, dan dat er boten beschikbaar zijn, zal plaatsing 
geschieden na het zeilen van selectiewedstrijden. 
 
 
 
 
 

 
Aangeboden: 

 
OPTIMIST (WVA) 

 
In gebruik geweest bij de zeilopleiding 

Geheel zeilklaar 

Prijs:    €   400,- 
te bevragen bij Ruud Bekema tel. 06 12264579 

of via email vloot@wvamstelmeer.nl 
 
 

 
 
 
 
Leren zeilen in de Optimist. 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen bij onze vereniging leren zeilen in een Optimist. 
De Optimist is een kleine éénmans zeilboot met één zeil. 
Kinderen leren hoe ze de boot moeten bedienen om daar heen te varen waar ze heen willen. 
Ze leren spelenderwijs de benaming van de onderdelen aan boord, de knopen die nodig zijn 
om iets vast te maken en de verkeersregels die gebruikelijk zijn op het water. 
Het blijkt dat kinderen veel plezier beleven aan het spelen met de elementen van de natuur, 



 

De kinderen van jeugdzeilen 1 van vorig seizoen hebben zich bijna allemaal opgegeven voor 
Jeugdzeilen 2 van het aankomende seizoen. 
 
De lessen worden gegeven door jeugd leden van onze vereniging die ondersteund worden 
door ervaren instructeurs.  
Voor het komende seizoen zijn er nog enkele plaatsen vrij. 
Reageer snel want vol is vol! 
Inschrijven kan via onze site www.wvamstelmeer.nl .opleidingen/optimistenopleiding 
 
Cursus Kielboot zeilen. 
Voor een ieder vanaf ongeveer 16 jaar is het mogelijk om te leren zeilen in een open zeilboot. 
In maart start de cursus kielboot één. 
De opleiding Kielboot 1 is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. 
Voorafgaand aan de praktijk lessen zijn 6 theorie lessen om de benamingen van de onderdelen 
aan boord onder de knie te krijgen. 
Tijdens deze opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. 
Het gaat hier om de eenvoudige basisvaardigheden zoals het hijsen, strijken en bedienen van 
de zeilen. Het bedienen van het roer en het eigen worden van diverse zeiltermen en regels op 
het water. Dit gebeurd op rustig vaarwater en onder gunstige weersomstandigheden. 
De opleiding Kielboot 2 omvat naast de hierboven genoemde basisvaardigheden ook 
manoeuvres zoals het opkruisen, aankomen aan hogerwal en man overboord. 
Dit alles gebeurt weer onder redelijke weersomstandigheden. 
 
Aankomend seizoen beginnen we weer met de zeilopleiding. 
Als U zin heeft om de opleiding Kielboot 1of 2 te volgen dan bent U van harte welkom. 
De theorie lessen worden gegeven in ons club gebouw de Aak aan de Haukes, en de praktijk 
lessen worden gegeven op het Amstelmeer. 
Inschrijven kan via onze site www.wvamstelmeer.nl .opleiding/centauropleiding. 
 
 
 
Winteractiviteiten 
Half maart organiseert de watersportvereniging een middagje Blo-karten op het strand van 
Callantsoog. Blo-karten is zeilen met een karretje op het strand. Een errug leuke activiteit 
waarbij wel zeilt, maar dan anders. Kijk maar een op de website van het Coraaltje in 
Callantsoog. Twee uur (en vaak nog iets meer) Blo-karten kost 60 euro. Wie gaat er mee? 
Geef je op bij Monique Mul: secretaris@wvamstelmeer.nl 
  
Ook de 24 uurs winnen? Kom dan op vrijdag 20 februari naar de lezing over het maken van 
zeilen en de nieuwste ontwikkelingen daarin. Bert Koeman van Zigzag zeilen zal (bijna) al 
zijn kennis overdragen vanaf 20 uur. 
Tot dan!   
 
Op zaterdagmiddag 24 januari a.s. wordt een excursie geörganiseerd. De leden moeten, omdat 
het nog niet rond is, de site van de vereniging www.wvamstelmeer.nl in de gaten houden. 
Wanneer alles rond is, zullen wij de leden, die per e-mail bereikbaar zijn, ook per e-mail 
bericht sturen. 
  
 



 

 
 
Mosselen- en sliptong avond 2008. 

Hier even een korte impressie van 1 november 2008. 
Toen wij rond 18.00 uur aankwamen was Jan al volop aan het 
studderen in het dijkmagazijn. Alles was er klaar voor! Ook 
Hennie was in de kantine al bezig met de tafels. Alles werd keurig 
gedekt.  Jarig en Elly kwamen met het brood en Agnes verzorgde 
de salade. 
Wat een strakke organisatie! 
Rond 18.45 uur kwam de rest binnen druppelen. 
Na een bakkie koffie of thee konden we aan tafel. 
En ik kan niet anders zeggen als.....alles was perfect! 
Jan kan weer rustig slapen en we hopen dat deze traditie nog lang 

door kan gaan! 
Iedereen bedankt voor de organisatie en/of voor de 
gezelligheid! 
Sjaak Meskers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu weet ik het weer! 
Michelle Blaauw – KNRM 
 
Een weerbarstig zomertje hebben we dit jaar. En gelooft ú dat nou, dat de afgelopen 2 jaren 
de warmste waren sinds de tellingen begonnen? Er waait een frisse wind over Nederland en 
de regen valt per maandhoeveelheid in een uur. 
Trouw luisteren we naar de weerberichten. Op de radio, via de marifoon, naar de buurman in 
de haven. Dan hebben we nog de sms’jes op aanvraag, de navtex, het weerbericht bij het 
havenkantoor en sommigen zijn via de laptop aan boord ook nog voorzien van alles dat via 
internet binnen te halen valt. Kom daar nu maar eens uit! 
 
En dan gebeurt het: er barst midden in het weekend een stevig onweer los, de beloofd 50 
knopen wind komen er echt en er blijken heel veel bootjes buiten te zijn. De Redders van de 
KNRM hebben er hun handen vol aan. Zij al die watersporters nu  
Zo eigenwijs? Moet je dan bij een opmerking over onweer in het weerbericht maar niet gaan 
varen, ook al is het prachtig weer – geen wolkje aan de lucht ! – en de hele warme dag in de 
haven blijven liggen? Op het water is tenminste nog wat verkoeling te vinden. 
Het zou zo handig zijn om naast al die informatie over het weer een verwachting te hebben 
voor de plek  waar je zelf bent. In Nederland kan het weer plaatselijk nogal wat verschillen 
zoals u ook wel een gemerkt zult hebben. 
 
En de redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij? Die houden het weer 
ook nauwgezet bij, via alle mogelijke systemen. Ze trekken daar alleen ander conclusies uit 



 

dan u en ik: het wordt Redding Maatschappij-weer, we konden het wel eens druk krijgen. Of: 
het gaat 10 waaien, mooi om even een uurtje te oefenen. 
Er is hoop. Die hangt samen met uw klokje en uw thermometer aan het schot in uw kajuit 
mooi te glimmen. De hoop heet: Barometer. Vergeet u even die fraaie termen als 
“bestendig”, “regen”, “veranderlijk”en “storm”, want daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Zet 
u de keukenwekker er even bij en noteert u dan ieder uur de barometerstand. De clou zit 
hem namelijk in de verandering, niet in de stand. Als u een daling of een stijging constateert, 
kunt u wind verwachten. Na 3 uur hebt u drie standen genoteerd en kunt u een trend zien. 
Daalt nu de barometer met een punt per uur, dan komt er windkracht 6 aan. Is de daling 
twee punten per uur, reken dan op windkracht 7. Bij een daling van 3 punten hoeft u niet 
meer te denken aan uitvaren. Ruimt u dan liever uw dek op en leg nog een extra lijntje aan 
uw boot, want er wordt minstens windkracht 8 verwacht. Een snel stijgende barometer duidt 
op een weersverbetering, maar kan ook met veel wind gepaard gaan. 
 
Weet u het weer? 
 
 
 
 
 

Verslag sluitingswedstrijden MWV 2008 
Das toch ook wat, kom ik thuis van m’n werk word ik gebeld, of ik een stukje wil schrijven 
voor in het clubblad… Ik ben niet zo’n schrijver maar zal een poging wagen. 

Ik ben Joost Wijngaarden en 
heb samen met mijn broers 
Andre en Erik en mijn zoon 
Sven meegedaan aan de 
sluitingswedstrijden op 6-7 
september met onze boot de 
Frou-Frou. Onze boot hebben 
we sinds september 2007 in 
bezit, onze thuishaven is Den 
Helder waar we een ligplaats 
hebben bij de HWN (hier is 
mijn broer Andre Lid). Ik zelf 
ben samen met mijn vrouw lid 
van de WVA waar wij samen 
een cursus ‘kielboot 1’ 
volgen. Omdat we ook 
regelmatig bij de MWV 
komen hebben we Erik daar 
maar donateur gemaakt. 

De weersverwachting voor de Sluitingswedstrijden was goed althans als je van veel wind 
houd, er werd het weekend tussen de 5 en 7 Beaufort verwacht, ik denk dat ik mag zeggen dat 
de verwachting redelijk uitgekomen is, wij hebben op onze windmeter tussen de 15 en 35 
knopen gehad (waarschijnlijk ook de reden waarom er niet zoveel deelnemers waren als 
voorgaande jaren). 
Op vrijdag diende een ieder zich in te schrijven in de Albatros, het clubgebouw van de MWV. 
Daar kwamen we inmiddels oude bekenden en ‘concurrenten’, Andele de Zwart en Cees van 
Silfhout tegen die ook mee gingen doen. Dit jaar had de MWV besloten de kajuit jachten op 



 

te delen in SW<103 en SW>103, we zaten dus in dezelfde klasse (Hanna Maria 94,1; Njuta 
98, Frou Frou 87,5). 
Op zaterdag ochtend vroeg door de sluis, de windmeter gaf maar 15 knopen, dit viel dus nogal 
mee. We besluiten zonder rif te beginnen niet vanwege de weerberichten maar het waait 
gewoon niet harder. Tijdens de start is het opmerkelijk rustig, niet zo raar met 5 boten per 
klasse. Wij starten aan de hoge kant en komen als 1e aan bij de eerste boei (T1). De 
wedstrijdleiding heeft besloten parcours 7 te varen, we blijven hierdoor in de luwte van Den 
Helder. We lopen echter zo vaak uit het roer dat we het 2e rondje besluiten 1 rif te zetten, dit 
kost helaas veel tijd. We weten uiteindelijk als 1e over de finish te zeilen maar onze 
voorsprong is te klein om op SW de rest voor te blijven, zowel de Hanna Maria als de Njuta 
eindigen voor ons. Aangekomen in de haven van de KMJC meren we af naast de Hanna 
Maria en feliciteren Andele vast met z’n 1e overwinning. Als de Njuta aan komt varen om 
langszij af te meren horen we plots de ‘tuuuuuut’ van een motor die afgezet wordt. Met enige 
verbazing meert Cees overdwars af langs de aanmeerpalen van de boxen aan de overkant. 
Niet veel later zal blijken dat de bemanning van Cees de aanmeerlijn te vroeg had losgelaten 
(netjes omschreven toch?) welke onfortuinlijk in zijn eigen schroef was terecht gekomen. Dit 
had voor ons een leuk schouwspel tot gevolg wat ik heb weten vast te leggen op de gevoelige 
plaat. Na deze koude duik (het kwik kwam volgens mij niet boven de 15 uit) zijn we naar de 
Albatros gereden alwaar een heerlijke nasi maaltijd op ons stond te wachten.  
De middag wedstrijd begon voor ons om 13.45, de wind was inmiddels aardig aangetrokken 
waardoor we met dubbel rif vertrekken. We varen hetzelfde parcours als de ochtend en halen 
zelfs één keer bijna 13 knopen. 
We gaan weer als 1e over de 
finish maar moeten toch de 
Hanna Maria en de Njuta voor 
ons dulden in het overall 
klassement. Na de wedstrijd 
lekker een biertje gedronken in 
de buitenhaven en samen met de 
winnaars de dag doorgesproken. 
Nadat we onze boot hebben 
afgesloten, deze blijft daar 
liggen gaan we naar het 
clubgebouw om de resultaten 
van de 1e dag te bekijken. 
De weersverwachting voor 
zondag is bijna hetzelfde als 
zaterdag, tussen de 4 en 6 
Beaufort, de wedstrijdleiding 
heeft besloten dat we naar Texel kunnen om boei T4 te ronden. Dit blijkt achteraf prima te 
doen, de wind neemt in de loop van de dag zelfs nog iets af. Met de nodige kunstgrepen en 
inspanningen (rif eruit grote Genua en dubbel voorzeil op het voordewindse rak) weten we 
weer 2 keer als eerste over de streep te zeilen maar het wordt eentonig, we kunnen 
onvoldoende afstand nemen om te winnen. We eindigen daarom in het totaal klassement als 
3e, Andele wordt 1e en Cees 2e, gefeliciteerd. Na terugkomst en de verdiende versnaperingen 
worden de prijzen uitgereikt. Wij bedanken de organisatie en kijken alweer uit naar volgend 
jaar en hopen dan revanche te kunnen nemen. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Terugkomdag  Jeugdzeilen 10 augustus 2008 
Het was veel te harde wind om leuk te gaan zeilen op het meer(6bft). We moesten een 
alternatief verzinnen.  
Er werd bedacht om het grote grijze vlot (naast de slipway) door de kinderen naar de sluis te 
verplaatsen.  
Zo gezegd zo gedaan...... dat moesten ze doen met touwen en ankers.  
Dit bleek lastiger dan de kinderen dachten. Maar het lukte toch! 
Toen het vlot er was, werden we opgehaald door de motorboten en gingen we even het meer 
op.  Alleen  kwamen we doorweekt terug!  
We gingen met ze alle lunchen.  
Het plan was om daarna met de optimisten naar het vlot te roeien.  
Ze gingen met ze 3en in een bootje.  
Het ging minder makkelijk als dat we gedacht hadden.  
Ze kwamen er wel met een beetje hulp.  
Daarna hebben we de optimisten opgeruimd en we zijn weer lekker met de moterboten het 
water op geweest (nog natter).  
Toen moesten we het vlot nog terug brengen.  
Dat ging makkelijker en sneller want we hadden wind mee.  
De begeleiders hadden supersoocers opgehaald om de kinderen het iets moelijker te maken. 
Toen alles opgeruimd was hebben we in de kantine lekker een ijsje gegeten en allemaal een 
leuk aandenken gehad. 
 
We hopen dat iedereen een leuke dag heeft gehad.  
Wij hebben er enorm van genoten! 
 
Gr Joost Dijkstra en Rick Meskers 
 



 

 
 

U I T N O D I G I N G 
 

Het bestuur wil U allen graag persoonlijk een gelukkig en voorspoedig  
 

“2009” 
 

wensen 
op  

Zondag 4 januari. a.s  
in het clubhuis  

“De Aak” 
tussen 14.00 en 17.00 uur 

 
De oliebollen en toastdrankje wordt U door de vereniging aangeboden  

Wij hopen u in grote getale te mogen ontmoeten. 
 

Het Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Voor U gelezen op de website van het Watersportverbond 
 
Wellicht ten overvloede wil het bestuur de leden attenderen op de website van het 
Watersportverbond. 
Daar kunt U, die in bezit bent van een  PC met internetaansluiting, met Uw 
verbondslidmaatschap nummer eenvoudig inloggen. 
Dit lidmaatschapnummer staat op het pasje dat elk voorjaar krijgt toegestuurd. 
Op de homepage  vindt U een vakje clubhuis en daar vult het nummer in met Uw postcode en 
dan heeft U toegang tot alle informatie en dat is heel wat. 
 
Met het oog op een belangrijk iets dat van kracht wordt per 1 januari a.s . heb ik een artikel 
voor U geselecteerd die betrekking heeft op het vuilwaterlozing verbod. 
Dit is een verbod dat krachtens de EU moet worden uitgevoerd. Het Watersportverbond heeft 
in het verleden met succes gepleit voor een lange overgangsperiode maar nu per 1 januari is 
het uur aangebroken , we moeten zorgen dat ons vuilwater wordt opgevangen of op een ander 
manier aan de nieuwe wet wordt voldaan. 
Ik begrijp wel dat een er mensen zijn die wijzen naar de uitzonderingen die er bij de invoering 
worden gemaakt maar ik durf te stellen dat ook die aan de beurt komen. 
Laten we wel wezen, het is toch hartstikke fijn om te recreëren in een gezonde omgeving. 
 



 

Het onderstaand artikel heb ik voor U van de site afgehaald. 
Hoe draagt u bij aan gezonder recreatiewater? Kies de oplossing die bij u past. Vanaf 1 
januari 2009 mogen pleziervaartuigen geen toiletwater meer lozen op het oppervlaktewater. 
Wat u wel met het toiletwater doet, is aan u. Het budget, de afmetingen van de boot, wensen 
ten aanzien van comfort en vaargedrag beïnvloeden die keuze. We helpen u op weg met een 
overzicht van de keuzemogelijkheden. Heeft u een keuze gemaakt, wacht dan niet tot de 
winter van 2008/2009 met het realiseren ervan. Gezond recreatiewater is van belang voor alle 
watersporters en hoe sneller, hoe beter! 
  
1. Vaker aanleggen en gebruikmaken van toiletvoorzieningen aan de wal (Kosten: 
nihil) 
Geschikt voor booteigenaren die alleen korte tochtjes maken en boten die geen ruimte bieden 
voor een mobiel toilet of vuilwatersysteem. 
Argumenten voor 
kost geen geld en geen ruimte. 
Argumenten tegen  
langere vaartochten zijn niet (meer) mogelijk. 
 
2. Mobiel/chemisch toilet (Kosten: vanaf € 75,-) 
Geschikt voor booteigenaren die geregeld aanleggen bij jachthavens, kleinere boten die 
onvoldoende ruimte hebben voor een vast toilet, booteigenaren die niets wezenlijks willen 
veranderen in hun boot. 
Argumenten voor  
niet duur, klein, geen verbouwing nodig, betrouwbaar. 
Argumenten tegen  
beperkte capaciteit dus geregeld naar de wal om te legen, afhankelijk van stortpunten voor 
chemisch (toilet)afval, met een volle tank is het lastig over andere boten heen te klimmen. 
 
3. Droogtoilet (Kosten: vanaf € 120,-) 
Geschikt voor booteigenaren die een eenvoudige, betrouwbare oplossing zoeken die niet te 
veel ruimte vraagt en weinig technische aanpassingen vereist. 
Argumenten voor 
iets duurder dan een chemisch toilet, compact, makkelijk te installeren, betrouwbaar, 
milieuvriendelijk, de zakjes kunnen bij het GFT of overige huishoudelijke afval worden 
weggegooid (afhankelijk van het type). 
Argumenten tegen 
gasten hebben even uitleg nodig, er moeten steeds opnieuw speciale zakjes en doekjes 
(afhankelijk van het type) voor worden gekocht, tijdens het varen moeten de volle zakjes aan 
boord worden opgeslagen. 
Tip 
Voor € 99,- is een adapter verkrijgbaar die op een bestaand onderwatertoilet kan worden 
gelegd. De ontlasting wordt dan opgevangen in speciale zakjes. Zo blijft het onderwatertoilet 
in gebieden waar u wel mag lozen gewoon te gebruiken 
 
4. Vuilwatersysteem (Kosten: vanaf ca. € 200,- tot € 3.000,-) 
Geschikt voor: grotere boten, booteigenaren die langer willen varen zonder aan te leggen. 
Argumenten voor 
comfortabel en compleet, de capaciteit is op de behoefte af te stemmen, vanaf 1 januari 2009 
beschikken alle jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen voor kajuitboten over een 
uitpompstation, geen gesleep met losse tanks of zakjes. 



 

Argumenten tegen 
de ruimte die nodig is voor een vuilwatersysteem is op een klein schip meestal niet aanwezig, 
het gewicht van een grotere volle tank kan het vaargedrag van de boot beïnvloeden, het is 
duurder dan andere oplossingen, installatie vereist technische kennis (of het inschakelen van 
een vakman).  
 
Nieuws over het Olympisch Zeilen 
Dat het Zilveren 470 duo Marcelien en Lobke stoppen als team  heeft U waarschijnlijk wel 
meegekregen in het nieuws maar dat de Yngling uit de Olympische zeilklassen is gehaald is U 
misschien ontgaan. Deze boten zijn dan ook te koop aangeboden door “Topzeilen”  
Het IOC in samenwerking met de ISAF heeft gekozen voor de configuratie om een drie 
persoon damesteam te laten matchracen tijdens de spelen van 2012. 
Hiervoor heeft men de keus laten vallen op de Elliott 6 een ontwerp dat erg populair is in 
Nieuw Zeeland. Voor de liefhebbers, deze boot is in een mooie fotoserie te bekijken op 
internet  
www.elliott-marine.com/e6.html  
 
Het Watersportverbond probeert met haar Website en de nieuwsbrieven via E-mail de 
communicatie tussen leden en Bond op een hoog niveau te brengen, mak daar gebruik van en 
blijf goed geïnformeerd. 
Ook het WVA bestuur wil tussentijds wel info aan U kwijt, geef daarom Uw E-mail adres 
door aan het secretariaat. 
 
 
 
 
 
 
Wederom: Theoretische Kust Navigatie!                        2 december ’08 
 
Ja! Diploma TKN heb ik in april ‘08 gehaald. Toch ben ik weer aan tafel geschoven. 
Lékker relaxt! Geen examendatum die in mijn nek hijgt en geen stress. 
We zijn begonnen met acht cursisten. Twee van de drie zijn door persoonlijke 
omstandigheden afgehaakt. Hier heb ik mijn voordeel uit kunnen halen: van één van hen mag 
ik de zeekaarten gebruiken. Nummer drie heeft zich nog nooit vertoond op de lesavonden. 
Het gaat weer ‘Als Vanouds’. Docent Alex van der Hoek heeft de wind er aardig onder. Dit 
jaar heeft hij een handlanger gevonden in de persoon van Peter Verschoor. Dit duo verstaat 
elkaar uitstekend! Peter is vooral ‘toetsenman’ (lees: via de laptop beelden projecteren op het 
beeldscherm) en tekenaar op het versleten white – board.  Riny, de vrouw van Alex, is en 
blijft een stabiele factor achter de schermen (lees: bar).  
Paul Bus vierde, met gebak, dat hij die afgelopen week verjaard was. Prima initiatief, Paul! 
Cees Hos, de oudste van ons cluppie, kan boeiend vertellen. Op de vraag van Alex aan 
Roeland Otto of hij nog vragen heeft over het huiswerk van de afgelopen week antwoordde 
Roeland:“Stel mij volgende week deze zelfde vraag nog een keer, dan zal ik die vraag 
beantwoorden. Aanstaande week heb ik meer tijd om mijn huiswerk te maken!” Hans Boersen 
heeft ondertussen boekenplanken gemaakt in een slaapkamer ‘die nog over was’. Hij kan dus 
met en op zijn gemak het TKN eigen maken. 
Ondertussen worden er al plannen gemaakt om met deze TKN groep het ruime sop te kiezen. 
De planning is april ’09.  
Hannie Meskers  



 

 
Allee manneke….heeft ge nog zin om de Antwerprace te varen…. 
Zo nam ik maandag 13 oktober de telefoon op…… 
 
Al vroeg in het seizoen stond de Antwerprace op mijn programma. In 2007 hebben we die 
ook gevaren maar niet kunnen finishen, een groot deel van de 45 zeemijlen vanaf Breskens tot 
Antwerpen hadden we toen niet alleen de stroom tegen maar ook de oost zuidoosten wind 
speelde ons parten. Tot 18.00 mochten we finishen en we waren er 18.15. We waren gelukkig 
niet de enigen, 80% van de in Breskens gestarte boten waren te laat. Dit schreeuwde dus om 
een revanche, bovendien is het heel leuk varen op de Westerschelde. 
Op 1 september, toen de inschrijving open ging, schreef ik me in op de website, ’s avonds, 
maar ik kwam meteen al als 25e op de reservelijst. Meteen om 00.00 uur ’s nachts is de 
inschrijving natuurlijk al begonnen en de wedstrijd is zo populair dat ik gewoon te laat was. 
Nou..na een paar weken nog eens gekeken en ik was al aardig opgeschoven naar een  3e 
reserve plek. Toen ik een keer met de organisatie mailde om te horen wanneer de definitieve 
lijst kenbaar wordt gemaakt deelden ze me doodleuk mee dat er nog eens 25 extra van 
hoofdlijst moesten afvloeien omdat ze voor dit jaar maar weer toestemming hadden voor 225 
boten in plaats van de 250 die er nu opstaan.  Humm….dan geef ik mijzelf geen kans meer 
om erbij te komen en moest met de staart tussen de benen mijn bemanning afbericht doen. 
 
Ehhh…..ja….natuurlijk wel maar het is wel een beetje kort dag en ik moet nog mensen zien te 
regelen. Jazeker man, dat snap ik wel hoor maar als je nu geen ja zegt dan zoek ik verder, ik 
heb nog maar één plaatsje dus….Oké ik kom naar Breskens, ik zie wel. Nou..bellen maar en 
dat heb ik gedaan. Iedereen vond het gaaf en zou graag willen maar…Uiteindelijk had ik mijn 
bemanning van 9 personen bij elkaar, later word je dan zelfs nog gebeld of je nog mensen 
zoekt. Je schijnt dan zo’n sneeuwbal aan het rollen te hebben gebracht. 
 
Op woensdag vertrokken we met Piet en Andele richting Zeeland. Met een dikke zuidwest 6 
troffen we het niet zo erg. Onze plannen om mogelijk in één keer door te varen tot Vlissingen 
werden behoorlijk doorkruist toen bleek dat beide mannen behoorlijk ziek waren. Van Andele 
had ik het wel een beetje verwacht maar van Piet verraste het me. Woensdagavond maar 
gewoon IJmuiden binnen gelopen. De verwachtingen voor de donderdag waren ook beter. De 
wind zou verder ruimen tot west en verder. De volgende dag konden we prima verder en 
donderdagavond voeren we de Schelde op bij Vlissingen. Best spannend om daar in het 
stikdonker in de Sardijnsgeul te varen met veel beroepsvaart om je heen. Boten die eerst snel 



 

voor je langs lijken te kruisen maar dan toch plots haaks om weer de stuurboordswal houden. 
Netjes heb ik me gemeld op kanaal 14 bij verkeerscentrale Vlissingen en gevraagd of we het 
laatste stukje voor Vlissingen, net na de oude vissershaven en waar nu de pilots liggen, aan de 
bakboordswal mogen blijven. Normaal gesproken moet je daar dan net na de scheidingston 
helemaal zuidwaarts varen, dan 2 mijl oost en dan weer oversteken naar de buitenhaven en de 
sluis. Ik wilde afmeren in Vlissingen bij watersportvereniging de Schelde, aan het begin van 
het kanaal door Walcheren. Nou….achter die grote pakjesboot (het was nog geen sinterklaas 
toen) mochten we wel aan de noordkant blijven maar dan wel netjes tegen de tonnenrij aan 
blijven varen. Oké, “over en stand by”. In de sluis stond Andele z’n dochter al op de kade om 
papa op te halen. Andele van boord en Piet blijft om als grootzeiltrimmer de Antwerprace 
mee te varen. 
 
Op de vrijdag zijn Piet en ik begonnen met de 
boot wedstrijdklaar te maken, zeilen wisselen 
en overbodige spullen van boord. De boot 
netjes schoon gemaakt en gespoeld. ’s Middags 
is Niels er al snel om te helpen en ook Marielle 
en Jan zijn er vroeg. Jasper en Michiel zijn er 
ook nog voor het eten en we besluiten om met 
z’n allen naar Breskens te gaan om de 
wedstrijddocumenten op te halen en daar 
meteen te gaan eten. Uiteindelijk werd het een 
snelle hap want de laatste veerboot gaat alweer 
om 22.30 en het was nog wel 20 minuten lopen 
naar de boot. Weer in Vlissingen troffen we 
meteen Roland en Laura die net met de trein 
waren gearriveerd. Nou..de club compleet en 
nog even gezellig gezeten en bijkletsen op de 
boot. De weduwe smaakte weer prima. 
Zaterdagmorgen was ik vroeg in de weer om 
voor het hele stel koffie, gebakken ei met spek 
te maken en een sinasappeltje te pellen. 
Eenmaal verwend gaan ze er dan weer voor is 
mijn idee. Ze waren moeilijk aan de gang te krijgen, meestal als ik met een beker koffie bij 
Jasper op bed ga zitten komt er wel leven in de brouwerij maar nee. 
 
Om 8.15 schutten, 8.30 zetten we de zeilen en als we eerst dachten aan de genua I besloten we 
toch voor de wat kleinere II en naar later bleek een goede keus, toch wel 12 tot 14 knopen 
wind. Beetje oefenen en manoeuvres trainen en…oeps, snel richting Breskens want de tijd 
gaat al weer snel. De motor er maar even bij. Mooi op tijd voor de start, ook al omdat wij in 
de tweede start zitten. 
Altijd gaaf om in een veld van 30 boten te starten, de adrenaline vloeit behoorlijk. Allerlei 
raadgevingen komen tot je maar ach….dit is mijn feestje. We zijn lekker weg, geen herstart. 
Halfwindse start is toch weer anders en al snel, sommigen hadden het met de start al staan, 
kan de spinnaker erop. We kunnen mooi hoog blijven en veel andere en grotere boten onder 
ons houden. 
Een wedstrijd op de Schelde geeft een prachtig decor van zandplaten (incl. vastgelopen 
schepen) veel zeilschepen en beroepsvaart. Het kronkelt mooi tot Antwerpen en de spinnaker 
gaat er veel af en weer op. Tactisch is er veel te verdienen door met de tegenstroom toch 
zoveel mogelijk op de ondiepte te blijven. Om 16.03 finishen we in Antwerpen met heel veel 



 

toeschouwers op de kaai. Van hoe we geëindigd zijn heb je dan nog geen idee, ik voorspelde 
bij de beste 1/3e dus bij de beste 10. Roland, waar ik het aan vroeg, is altijd wat 
pessimistischer en “hoopte” bij de beste helft. 
 
Dan begint het gedrang om met bijna 225 schepen het Willemdok in te komen. ’s Avonds 
hebben we ons onttrokken aan de maaltijd die de commissie organiseert maar hebben heerlijk 
gegeten in een Marokkaans restaurant, top.  
Met een 6e plek van de 30 schepen voeren we een prima en leuke Antwerprace.     
 
Gerard Schalkwijk 
 
 
Oerendhard of orgastisch mooie dag met de Greyhound. 
Het is maandagochtend 20 oktober. We liggen nog binnen in de jachthaven ‘de Schelde’ in 
Vlissingen. Zaterdag hebben we de Breskens-Antwerpenrace gevaren onder ideale 
omstandigheden en niet onverdienstelijk geëindigd met een 6e plaats. Zondag de boot 
teruggevaren naar Vlissingen waar de meeste bemanningleden na de boot in orde gebracht te 
hebben, van boord gingen.. 
Gerard had de wekker op 5 uur gezet, dan hadden we het eerste stuk mooi stroom mee. Na het 
schutten hebben we het gootzeil met een rif gehesen en buiten de fok erbij getrokken. Het 
waaide al aardig en we liepen er lekker door. Er was windkracht 6 – 7, mogelijk 8 
doorgegeven uit zuid tot zuidwest. Op zee hebben we een gijp gemaakt en de fok uitgeboomd. 
De wind trok nog wat aan en de teller stond regelmatig op 11, 12 en 13 mile, later met 
uitschieters tot 17. 
Bij Scheveningen om ongeveer 11 uur kwam de fok door een hoge golf, die verkeerd inkwam, 
even in de luwte van het grootzeil. Dat was funest, want toen de wind er weer vat op kreeg 
scheurde hij meteen zo’n 80 cm in. We hebben de fok wel laten staan, maar bij IJmuiden om 
3 uur moesten we gijpen, we kwamen wat te dicht onder de kust, maar de rail op de mast 
bleek ontzet te zijn. Gerard kwam met een hand vol schroeven aan en we besloten toen om de 
fok weg te halen en alleen op het grootzeil verder te gaan. Door de harde wind liepen we 
evengoed dik 10 miles. Toen kwam er een golf die me zo dwars uitzette, dat ik halve wind 
voer en door de winddruk in het grootzeil en zonder fok de boot niet meer voor de wind kon 
krijgen. Maar toen de wind even minderde lukte het toch weer de boot op koers te krijgen. 
Alleen op gereefd grootzeil kwam de teller toch weer op 17 miles, dan spuit het water voor de 
boeg weg en trilt het stuur in je handen. 
Voor Den Helder besloten we een stormrondje te maken, maar dat lukte de eerste keer niet, 
we lagen al stil voor we rond waren, een tweede poging bij een beginsnelheid van 11 mile 
ging het weer niet. Met de motor erbij en wat trekken aan het grootzeil lukte het. Om 7 uur 
liepen we Den Helder binnen. Na de bruggen en sluizen komen we op het Amstelmeer. Het is 
pikdonker en we zien geen hand voor ogen. Voorzichtig varen en ik met een zaklantaarn 
voorop komen we toch op het meer. Dan naar de overkant, naar de haven van Verfaille, waar 
we tussen twee dammen moeten uitkomen. De eerste dam hebben we nooit gezien, maar de 
tweede gelukkig wel, dus stuurboord uit en dan naar binnen. Maar dat was gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. We zaten meteen vast op een drempel voor de haven. Gerard dacht dat we 
met de motor voluit er wel door konden komen en na een minuut of 5 lukte dat dan ook. 
Na enkele vergeefse pogingen lukte het de boot in de box te varen. 
We waren thuis, 130 miles, 3 sluizen en enkele bruggen in één dag. 
Een belgische kennis zou zeggen ‘orgastisch’, ik hou het op ‘oerendhard’. 
 
Piet Lont 



 

Het jaar er al weer bijna op zit 
We al druk bezig zijn met de voorbereidingen 
voor 2009 
We elkaar ongetwijfeld gaan zien op de 
Nieuwjaarsreceptie 
De uitnodiging hiervoor in dit clubblad staat 
Als 4 januari nog niet in je agenda staat en je 
deze datum wel moet noteren 
We volgend jaar weer een volle 
watersportagenda hebben 
Pieter S. grote plannen heeft met de jeugd 
Hij samen met Rick M. een cursus volgt in Roelofarendsveen 
Zij hiervoor zelfs huiswerk mee krijgen 
Het te maken heeft met wedstrijdorganisatie en protestcommissie 
Wico  cursisten gaat opleiden voor Vaarbewijs 1 en 2 
Deze cursus in januari begint en weer heel snel “vol”was 
Er een klein kansje is dat er een “motorbootverhaalavond”komt 
Zo’n woord met Scrabble toch wel 30 punten oplevert 
Er weer een ex-lesOptimist in de aanbieding is  
Deze boot tegen een belachelijke lage prijs wordt aangeboden 
In deze krant een door Piet Lont geschreven verhaal staat 
Wij dit schrijverstalent nooit achter Piet gezocht hadden  
De redactie zit te smachten naar mooie vaarbelevenissen 
We jullie allemaal veel succes wensen met het krabben, schuren, poetsen, lakken 
verven en anti-foulingen 
Wij Wiggert en Adri heel veel sterkte wensen tijdens de ziekte van Adri  
Wij elkaar binnenkort weer zien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto heeft de vorige krant gemist, maar we willen u hem toch niet onthouden!!!! 



 

Interview: Judy en Pim Tijsen 
Wij wisten dat Pim en Judy deze zomer 9 weken met de motorboot zijn weggeweest. 
“Deze mensen kunnen verhalen….” 
Het bleek een hele zoektocht te zijn om Pim en Judy te vangen. 
10 november 14.00 uur schuiven we aan tafel  
De kachel brandt. Volgens Judy is het show. “Het is gas!” 
Pim is geboren op Wieringen op Oosterklief. Vorig jaar zijn zij verhuisd naar Anna 
Paulowna. Hiervoor hebben zij 40 jaar aan de Schorweg in Breezand gewoond.  
(Ja! Dán is het lang zoeken naar een Pim Tijsen op Wieringen!) 
Pim mist de tuin van de Schorweg. “Daar zo’n 1000 m² grond en hier is het een postzegel” 
Vorig jaar is Pim met de VUT gegaan. Ze zijn kleiner gaan wonen, omdat ze langer en meer 
met de boot weg willen gaan. Deze winter blijft de boot in het water liggen.  
Judy en Pim hebben een reis naar Parijs gemaakt met een ander stel: Jan en Tineke Helsloot. 
Ieder zijn eigen boot. Fotoboek komt op tafel. Evenals de koffie/thee met koek! 
Vraag: Wie zijn Judy en Pim Tijsen? 
Pim: Is geboren in 1945. Vader en moeder hadden een boerderij.  
“Ik heb normaal de Landbouwschool in Middenmeer doorlopen. Snel aan het werk. Maar, net 
zoals mijn 
kinderen, wat je 
bestemming moet 
wezen word je niet. 
Tot mijn 21e heb ik 
samen met mijn 22 
jaar oudere broer op 
de boerderij 
gewerkt. Broer, nu 
85 jr., is op de 
boerderij gebleven. 
Zijn zoon heeft het 
weer van hém 
overgenomen.” Pim 
was 19 toen hij 
Judy op Wieringen 
ontmoette en was 
21 toen hij ging 
trouwen. Begonnen 
aan de Kleiweg.  
Is gaan werken bij 
Van Gelder, 
papierfabriek te Velsen. Hier 15 jr. gewerkt. Had een goede baan en deed er nog wat bij. Van 
Gelder ging failliet. Ondanks de moeilijke 80’ jaren kon Pim vrij gemakkelijk als burger in 
Alg. Dienst bij de Marine komen. “Eigenlijk was ik een veredelde havenmeester. Het 
coördineren van boten die in en uit gingen. Aansluiten op het water en aanwijzen van 
ligplaatsen. Ik kwam daar als beheerder van de benzinepomp voor voertuigen. Niet voor lang, 
daar de pomp werd geautomatiseerd. Het nalopen van de pompen ben ik wél blijven doen”. 
Judy: Is geboren in 1947 te Den Helder in de ‘Vogelbuurt’. Haar moeder kon hier niet 
wennen. Het gezin verhuisde al snel naar de Westgracht. Judy heeft de lagere school 
doorlopen op de Thorbeckeschool. Hierna de huishoudschool ‘De Vijfsprong’. Beide in Den 
Helder. Daarna werkzaam in een supermarkt. Dit gedaan totdat zij gingen trouwen. Van haar 



 

ouders mocht Judy niet te stappen in Den Helder. Dat werd Wieringen, waar haar ouders 
vandaan kwamen.  
“Eigenlijk is het nu hetzelfde: Liever niet dat je kinderen uitgaan in Den Helder, maar in 
Schagen.” 
Judy en Pim hebben 2 kinderen. Een zoon en een dochter. En 2 kleinkinderen. Allen 
woonachtig in Anna Paulowna. 
Vraag: Lezen jullie het clubblad? 
Vooral de interviews en de reisverhalen. Sommige bewaren we. Ondanks dat we al 25 jaar lid 
zijn, zijn we geen verenigingsmensen. Het ‘Parijs’ verhaal komt boven water.  
Judy: “In België ontmoetten wij nog 2 echtparen, zij sloten zich bij ons aan. 
Het is heel bijzonder om met je eigen boot over de Seine te varen. Veel van Parijs gezien. Een 
paar dagen ‘Hop on – Hop of ’ gekocht. Ondanks dat we de fietsen mee hadden, hebben we 
afgezien van dit vervoermiddel. Het was té hectisch. Als je naar Frankrijk gaat, kom je die 
Hollandse Kolonie tegen. Zo’n grijze golf (haarkleur)! Je hebt niet zoveel aanleg- 
mogelijkheden. Vaak lig je 2 á 3 dik gestapeld. De verhalen komen al gauw op ‘de 
kleinkinderen’. Je hebt een hoop lotgenoten!” 
Pim: “Je leert dat land verschrikkelijk goed kennen. Je gaat er stapvoets doorheen. De Maas. 
Het Ardennen Kanaal met zijn vele sluizen. In 1 dag 28 stuks. Je bedient ze zelf, meestal met 
een afstandsbediening. Sluizen zijn heel oud en ingesteld op ‘Spitsen’. Er konden maar 2 
boten gelijk geschut worden.  
Vraag: Hoe is jullie watersport verleden? 
Pim: “Ergens zit het erin. Eigenlijk via de kinderen. Begonnen met een vlotje bouwen. Varen 
op de sloot. Toen we 5 jr. getrouwd waren zijn we met ons 1e bootje en met elkaar naar het 
Robbenoordbos geweest. Dat was niet zo’n succes. Simone was pas 3 mnd. oud.” Nu vinden 
ze het allebei leuk. Pim is enthousiaster. “Het is een hobby geworden, dit is ons 5e bootje.” 
Ze hebben een hoop lol gehad met de kleinere bootjes. Minder luxe aan boord. Met 2e bootje 
naar Vinkenveense plassen. Bijbootje er achteraan. Surfplank in het gangboord. “Je zag gelijk 
niets meer.” Fietsen mee. Voor 3 weken weg. In die tijd gingen we ook al met Jan en Tineke 
op pad.  Zij hebben ook 2 kinderen en dat klikte goed onderling. In 2000 hebben we de 
Cascade -vlet in Friesland gekocht.  
(red: De ‘Fardou’ - een Friesche meisjesnaam - is de motorboot op de oude uitvoering 
fotovoorpagina van ons clubblad.) In Zeeland zijn we nog nooit geweest. Als we snel thuis 
wilden zijn, vanuit Frankrijk, zouden we dat via Zeeland doen. Toch zijn we weer binnen- 
door gegaan”. 
De Dendel – Schelde – Rupel -  via Antwerpen – dwars door de Kempen – Brabant naar huis. 
Begin aug. thuis gekomen. Met de boot een dag of wat Sail Den Helder aangedaan. Het was 
indrukwekkend en erg mooi. We hebben alles kunnen zien. 
Op een gegeven moment vertellen Judy en Pim dat de kat ook mee op reis gaat. 
Bijzonder verhaal over een bijzondere kat: Het was in dié tijd dat drie van de vier familie- 
leden, t.w. vader, dochter en zoon bij de Marine werkzaam waren. Dochter had een nest jonge 
katten gevonden onder een kanon. Het beestje is met een injectiespuitje groot gebracht en 
kreeg de naam ‘Canon’. Een maatje van Canon ging een jaar of 4 geleden dood. Dochter 
Simone paste tijdens de vakanties op de kat: “Die kat is helemaal gestresst als jullie weg zijn”. 
Dán maar mee! Het is een oude kat. Begonnen met een tuigje. Dat was niets. Hij mocht los 
lopen. 2 Jaar meegevaren, ging de boot niet af. Tot 2 jaar terug: in Groningen spurtte hij van 
de boot. Niet meer te begaan – láát maar gaan…uiteindelijk komt ie altijd weer terug aan 
boord. 
In Frankrijk kreeg hij ‘de waterdoop’ In Compiègne lag Canon op de kade. Kinderen van een 
frans gezin komen aan de kat en kat rolt in het snel stromende water. Hing die kat aan de 



 

stenen muur, je kon hem zó pakken! Ook in de box komt hij nu van boord. Hij krijgt de 
smaak te pakken. 
Vraag: hebben jullie nog andere hobby’s? 
Judy en Pim: “Vrij blijven….” “We fietsen en lopen veel”. 
Pim: “Tóen kon ik eigenlijk niet weg vanwege de beestjes, de kas en de tuin. De boot en dit 
huis geschilderd, heb ook de buren  hiermee geholpen. Nú ga ik toch ook gekke dingen doen. 
Bijv. naar de musicaluitvoering ‘The Sound of Music’. Ga al naar de bibliotheek vooral voor 
de tijdschriften! En…. vertelt Pim enthousiast, een nieuwe hobby! Met mijn zoon vogeltjes 
spotten, bij de Groenling in Schagen. Eigenlijk ben ik nog niet aan vervelen toegekomen”. 
Judy is geen ‘oppasoma’ meer. Gaat één keer in de week met een vriendin tennissen en leest 
veel. 
Vraag: Zijn jullie zomer -of wintermensen? 
Judy en Pim: “Zomermensen. Straks gaan we 3 á 4 weken naar Spanje . Waarschijnlijk wordt 
dat januari”. 
Pim: “Ik ben wel een schaatser. Ga niet naar de ijsbaan. 7 Jaar geleden voor het laatst 
geschaatst toen het Amstelmeer dicht lag”. 
Vraag: Wat is jullie idee over het Wieringerrandmeer? 
Judy: “Eigenlijk heb ik liever niet dat – dat gebeurt. Het landelijke van Wieringen gaat eraf. 
Dat is zonde. Als we straks 80 zijn kunnen we het net nog meemaken.” 
Pim: “Eerlijk gezegd hadden wij onze boerderij daar, dat doet wat met je….. 
         Uiteindelijk zal het Randmeer er wel komen….” 
 
Cees en ik gaan opbossen. Krijgen we nota bene óp de valreep, zo eventjes tussen neus en 
lippen door te horen dat Pim eigenlijk hélémáál géén Pim heet!!!!!!!!!! (Onze reactie was: 
Wat zullen we nú krijgen???  Pen en papier weer uit de tas en schrijven maar….) Pim heet 
gewoon Simon! Vernoemd naar zijn overgrootvader! Een tante die op ‘kraamvisite’ kwam 
heeft het op haar geweten: Simon leek toch wel erg veel op dat ventje, Pim genaamd, uit die 
leesboeken die toendertijd zo populair waren. Simon had óók zo’n leuk kuifje! En zo kwam 
de naamsverandering tot stand. Op het werk noemden ze hem bij zijn echte voornaam: Simon. 
 
Interview afgenomen door: Cees Dubbeld en Hannie Meskers. 
 
 
TE KOOP: 
Huitema Schouw  (staal) 
7,20m lang;  2,60m breed; 
inclusief kar 
In zeer goede staat! 
tel: o227 51 16 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wedstrijdplanning 2009 (concept) 
Wedstrijden WVA 
Koninginnerace 30 april 
(donderdag) 
1e dinsdagavond wedstrijd 5 mei 
Open Clubkampioenschap 6 & 7 juni 
Havenwedstrijd 23 juni 
Open Clubkampioenschap Motorbootvaren 28 juni 
Amstelmeer Trophy 15 & 16 augustus 
Combi Zuiderzee (jeugdwedstrijden) 29 & 30 augustus 
Palingrace 20 september  
Andere belangrijke evenementen 
Rondje Pettemerboei 21 mei 
(Hemelvaartsdag) 
Verenigings sloepzeilen 13 & 14 juni 
24-uurs Ijsselmeer 21 & 22 augustus 
Sluitingswedstrijden MWV 5 & 6 september 
Rond de Bol race 19 september 
MWV – WVA Centaurwedstrijden (organisatie MWV) 12 & 13 september 
 
Zomervakanties 
4 juli t/m 16 augustus (bo)/23 augustus (vo) 
 
Stand op 9 december 2008 
 

Clubevenementen 2009 

Dag Datum Tijd Onderwerp 

Zondag 4 januari 14:00-17:00 uur Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 24 januari 13:30 uur Excursie/lezing zie website 
Vrijdag  20 februari 20:00 uur Lezing Zigzag zeilen 
Dinsdag 17 maart 20:00 uur Voorjaarsvergadering 
Dinsdag 14 april 19.00 uur  SW vergadering Kajuitboten 
  19.30 uur SW vergadering Open boten 
  20.00 uur Regels Wedstrijdzeilen (Eric  
   Mehlbaum) 
Zaterdag 18 april 09.00 uur  Werkdag 
  19.00 uur Buffet 
Donderdag 30 april   Koninginnedag = opening  
   zeilseizoen 
Weekend 30 mei t/m 1juni  Pinkster toertocht 
Vrijdag 19 juni 08.00 uur Gehandicaptenzeilen 1e dag 
Zaterdag 20 juni 08.00 uur Gehandicaptenzeilen 2e dag 
Zaterdag 10 oktober 09.00 uur Werkdag 
Zaterdag 17 oktober 20:00 uur Feestavond 
Dinsdag 20 oktober 20.00 uur Najaarsvergadering 
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur Mosselavond 
 


