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Volgt u de Volvo Ocean Race op de voet?  
Genoten van het WK all round schaatsen in Hamar? Of van natuurijs? Hele volksstammen 
hebben de grondbeginselen van het schaatsen onder de knie kunnen krijgen. In mijn 
omgeving heb ik diverse malen gehoord dat men toch op noren met ‘harde schoenen’ is 
overgestapt of wil aanschaffen. Als ik zoiets hoor moet ik altijd aan mijn vader denken. Hij 
kon vertellen over de winters in Warmond, zijn geboorteplaats, met de Kaag als vijver aan 
hun achtertuin (weiland). Lag de Kaag dicht gevroren, werd hun wereld groter en afstanden 
kleiner. Mijn vader: “….evenwicht is het enige wat je nodig hebt tijdens het schaatsen….je 
hoeft die ijzers niet eens strak om te binden….”  Ik zie hem nog gaan op de ijsbaan van 
Julianadorp: overall – pet – op zijn sokken -  houten noren. Met zijn armen over elkaar 
schaatste hij zijn rondjes. Na afloop schudde hij zijn noren zó van zijn voeten…….. 
 
Toch zie ik hier en daar groene steeltjes zich uit de grond omhoog worstelen. Het voorjaar in 
aantocht!  Kom maar op! Wordt tijd om het water op te gaan.  Onderlaatst de Greyhound van 
Gerard Schalkwijk van Den Helder naar Den Oever gebracht. Weliswaar op de motor, maar 
dat donderde niet. Dát tochtje kwam precies op het juiste moment. In Den Oever aangekomen 
lukte het Gerard niet om het stalen schip van Erik de Jong (red: zie clubblad aug. ’06: 
Interview  of WVA-website) te verhalen. Over een aantal weken vertrekken Erik en zijn 
vrouw Katya richting Noorwegen. Wij wensen hen heel veel geluk in de toekomst.  
 
Begin mei stellen Gerard Schalkwijk en Andele de Zwart zichzelf en hun zeiljachten 
beschikbaar, zodat de TKN leerlingen hun verworven theorie in  praktijk kunnen brengen. 
 
De achterkant van het clubblad heeft een kleurtje gekregen.  
‘De jeugd heeft de toekomst’, om deze veilig te stellen is mede daarom de achterkant 
voorzien van sponsorreclame n.a.v. aanschaf van de Splashes. 
Lees het clubblad! Michel Boersen (Is zeiler en vrijwilliger bij onze vereniging. Michel vaart 
op de grote vaart.) heeft weer het een en ander meegemaakt en deelt dat met ons. Dát was een 
rare gewaarwording toen ik (op de fiets) hem tegenkwam als trekkerchauffeur! Michel was 
een aantal weken thuis. Michel: “…ik ga écht niet al die tijd thuis zitten….” 
Monique Mul en haar partner René Könst nemen ons mee naar Zweden, zij zijn daar o.a. gaan 
ijszeilen! Verder het reisverslag van Thomas Prinz. Hij heeft als bemanningslid meegezeild 
van Spanje naar Martinique. 
Informatief: O.a. De Preekstoel –  het wedstrijdenconcept – uitnodiging alg. ledenvergadering  
de ledenlijst (bewaren) en natuurlijk ‘het interview’. Wie? Dat gaat u ontdekken! 
 
Wij komen elkaar vast wel weer eens tegen. 
Hannie Meskers. 
 
 
 



 

Vanuit de preekstoel 
Als ik dit schrijf is de Watersportbeurs “Boot Holland” net achter de rug en als u dit leest is de 
“Hiswa”waarschijnlijk nog net bezig. Deze twee vaderlandse watersport exposities met elk 
hun eigen karakter trekken een groot deel van de half miljoen Nederlandse watersporters. 
Nieuwsgierigheid, jezelf lekker maken, ideeën opdoen of gewoon een prikkeling om weer 
even aan de slag te gaan en je boot weer tiptop te maken voor het nieuwe seizoen. Wat ik me 
heb laten vertellen door mensen die op de Boot Holland hebben gestaan was het toch nog een 
goed bezochte en is er ook nog goed zaken gedaan ondanks de economische perikelen. Ik 
hoor net de premier op de TV verkondigen dat we nu echt in de recessie zitten. Wat dit 
allemaal voor een effect op het watersportseizoen zal hebben is moeilijk te voorspellen maar 
ik kan me voorstellen dat nu niet iedereen zijn boot van de hand gaat doen. Ik verwacht dat 
een flink aantal watersporters hun vakantie wat dichter bij huis zullen doorbrengen. Uit de 
mond van deskundigen op dit gebied heb ik vernomen dat het een gunstig effect kan hebben 
op het verenigingsleven. We zullen het zien, we hebben als vereniging in ieder geval genoeg 
op de kalender staan om je dicht bij huis niet te vervelen. Zoals vanouds vindt U de 
activiteitenkalender achter in dit blad en voor meer informatie hebben we natuurlijk ook nog 
onze website www.wvamstelmeer.nl om e.e.a.op te zoeken. Uit die kalender wil ik een 
evenement noemen n.l. de Koninginnerace. De eerste wedstrijd van het seizoen als warming 
up voor de dinsdagavondcompetitie. Voorafgaand aan deze wedstrijd zullen we de 3 nieuwe 
SPLASHES dopen in het bijzijn van de sponsors. Ik kan u hierbij dan ook nog vertellen dat 
onze bankier RABOBANK de aanschafprijs van een Splash voor haar rekening heeft 
genomen. U hebt natuurlijk ook opgemerkt dat het achterblad van ons clubblad voorzien is 
van de logo’s van de Splash sponsors. Het seizoen 2009 zal niet veel anders zijn dan andere 
jaren behalve dan dat we dit jaar niet meer onze poep en plas mogen lozen om ons 
recreatiegebied schoner te houden en te maken. Dat lozen in de haven en zwemgebied deden 
we als goede watersporter natuurlijk allang niet meer dus tot zover niets nieuws. 
Er zijn vast een aantal onder U die deze winter een investering hebben gedaan en een sanitaire 
tank aan boord hebben gemonteerd. Hoe, overigens de overheid dit beleid wil gaan 
controleren in de toekomst is voor iedereen nog een vraagteken. 
Verder hangt ons nog een zogenaamd “Blauwfonds” bijdrage boven het hoofd. Ik heb 
daarover een bericht via e-mail aan leden gestuurd waarvan bij de vereniging het e-mail adres 
bekend is. De strekking is dat de grote bonden zoals Watersportverbond en ANWB tegen een 
dergelijke bijdrage zijn tenzij:  

• Alle gebruikers van het water bijdragen a/h gebruik van het water 
• Problematiek met kruisingen en snelwegen en spoorwegen duurzaam worden opgelost 
• lokale en (sub)regionale heffingen worden afgeschaft 
• de regeling zelf betaalbaar en beheersbaar is voor zowel gebruiker als innende instantie 
• de bijdrage besteedt wordt aan het verbeteren van het toervaarnet 

Het Watersportverbond gaat reacties op bijeenkomsten en de uitkomsten uit de enquête mede 
betrekken in haar overleg met de minister. Weet dus dat Uw belang bewaakt wordt door Uw 
Watersportverbond. Op 17 maart a.s. zien wij elkaar weer tijdens de Algemene 
jaarvergadering en ik wil hierbij een oproep doen voor een vervanger van Ruud Bekema die 
als commissaris vloot periodiek aftredend is, ik hoop dat een van de leden zich geroepen voelt 
om deze bestuursfunctie van hem over te nemen. Elders in dit blad vindt u een 
taakomschrijving van deze functie, even lezen en overpeinzen of het U past. 

Theo Souren 
Voorzitter 

 
 



 

 
 
 

Algemene Leden Vergadering 2009  
 

 
Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
van de Watersport Vereniging Amstelmeer. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 17 
maart 2009 in het clubhuis “De Aak” in de Haukes en begint om 20.00 uur. 
 

Agenda 
 
 

1. Opening  
2. Mededelingen van het bestuur 
3. Behandeling van het verslag Najaarsvergadering 21 oktober 2008 
4. Jaarverslag 2008 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
6. Financieel verslag 2008 
7. Vaststellen Zomerprogramma 
8. Verkiezing Bestuursleden en Kascontrolecommissie 
Als kandidaten voor het bestuur heeft …zich aangemeld voor de functie Commissaris 
Materiaal 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
 
 
Het bestuur hoopt U allen op deze vergadering te mogen begroeten. 
 
Namens het bestuur, 
Monique Mul 
Secretaris 

 
 
N.B. Voor de notulen van najaarsvergadering verwijs ik u naar het vorige clubblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2008 van Watersportvereniging Amstelmeer 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is als volgt:   
Voorzitter                                   Theo.Souren 
Vice Vz/ comm. Opleidingen     Sjaak Meskers  
Secretaris                                  Monique Mul 
Penningmeester                        Jos van der Land 
Commissaris Haven/opstallen  Gerrit Snijders 
Commissaris Vloot                    Ruud Bekema  
Commissaris Wedstrijden         Sjoerd van der Werf 
 
Tijdens de Algemene  Ledenvergadering op 18 maart zijn de Penningmeester  Peter Engel 
en de Commissaris wedstrijden Jan Bethbeder periodiek afgetreden. 
Per 31 december 2008 telde de vereniging 350 leden. 
Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. de Koning en W. Stam 
 
In 2008 zijn 5 clubbladen uitgebracht door de redactie. Halverwege het jaar heeft het 
clubblad een mooie vernieuwde voorkant gekregen. 
 
Bestuursverslag 
Het bestuur is in 2008 maandelijks in vergadering geweest en heeft haar beleid gericht op de 
doelstellingen zoals vermeld in de Statuten. 
Op 18 maart en op 21 oktober zijn de leden in algemene vergadering bij elkaar geweest en 
hebben daar van gedachten gewisseld over het wel en wee van de vereniging en besluiten 
genomen. In de vergadering van 21 oktober is in het bijzonder het jeugdbeleid aan de orde 
gekomen hetgeen heeft geresulteerd in de aankoop van een 3-tal eenpersoons jeugdboten 
van het type “Splash” waarmee de jeugd ook na de Optimist (na hun 15e jaar) kan blijven 
zeilen. Tevens hoopt het bestuur dat deze jeugdleden zich willen ontplooien in de 
wedstrijdzeilsport en daardoor mogelijk langer actief blijven in de vereniging.  
Het beleid van het bestuur is er tevens op gericht geweest om zoveel mogelijk leden te 
betrekken bij de activiteiten die de vereniging jaarlijks organiseert en de zelfwerkzaamheid te 
stimuleren dat tot doel moet hebben de exploitatiekosten van de vereniging zo laag mogelijk 
te houden.  
 
De plannen voor het Wieringerrandmeer zijn voor onze haven nog niet duidelijk. De ideeën 
die er nu zijn worden niet gedragen door het bestuur van de Watersportvereniging en door 
de bewoners van het buurtschap. Theo Souren vertegenwoordigt de WVA in de 
klankbordgroep voor het Wieringerrandmeer. Ook het Watersportverbond is in die 
klankbordgroep vertegenwoordigd. 
 
Op de eerste zondag van januari is in “De Aak” getoost op het nieuwe jaar onder het genot 
van een oliebol van de mannen van de oliebollen. Op 26 januari heeft een dertigtal leden een 
bezoek gebracht aan het NIOZ op Texel en vervolgens aan de chinees in Den Helder.  
Op 12 april werd het clubgebouw, het dijkmagazijn, de haven en het vaarwater klaar 
gemaakt voor het nieuwe seizoen door 23 leden. Ook is de nieuwe rescue boot 
uitgeprobeerd. ’s Avonds was er weer een lekkere chinese maaltijd geregeld in het clubhuis.  
Op 18 april heeft Eric Mehlbaum de regels voor het wedstrijdzeilen geprobeerd duidelijk te 
maken aan de aanwezige leden die ook voor de SW vergadering kwamen. Van 10 t/m 12 
mei hebben een aantal leden de pinkstertoertocht gevaren.  
Op 27 en 28 juni heeft de vereniging in samenwerking met de Marine Watersport Vereniging 
en Sportservice Schagen weer mensen met een beperking laten kennis maken met het 
zeilen. De zeilsloepen werden door de Koninklijke Marine beschikbaar gesteld en de 



 

vrijwilligers van beide verenigingen hebben onder leiding van Cor Walrave deze mensen een 
onvergetelijke dag bezorgd.  
Op 11 oktober was er weer een werkdag om het seizoen af te sluiten. Dit jaar heeft het 
bestuur ervoor gekozen om de feestavond niet aansluitend op de werkdag te laten 
plaatsvinden, maar op de zaterdagavond daarop volgend. We hoopten dat hierdoor meer 
leden naar deze afsluitende feestavond kwamen. Het twintigtal aanwezige leden heeft zich 
goed vermaakt, maar meer leden zou de feestvreugde alleen maar vergroten. Op 1 
november was er een mosselen en sliptong avond. Het clubhuis was afgeladen vol en het 
organiserend comité heeft de leden geweldig verwend. In december zijn de vrijwilligers 
bedankt tijdens de gezellige en drukbezochte vrijwilligersavond en heeft Elly samen met een 
twintigtal personen kerststukjes gemaakt. 
Het bestuur bedankt Agnes Dubbeld en Virginia Stam. Agnes en Virginia zijn tot en met dit 
jaar de trekpaarden geweest om elke keer weer voldoende vrijwilligers te mobiliseren voor 
hand en spandiensten in de kantine. 
 
Penningmeester 
De WVA heeft drie “Splashes”gekocht en heeft hiervoor € 3500.00 sponsorgeld ontvangen. 
De Ecotax, die we jaarlijks terugkrijgen, wordt tijdelijk uitgeleend aan het Watersportverbond 
en krijgen we dit jaar iets later uitbetaald. 
Dit jaar is de huur van de haven verhoogd met 5%, zodat we dit jaar € 16.275.00 betalen. 
 
Financieel jaaroverzicht 2008: 
Saldo vereniging op 01-01-2008: 79.048 € 
Inkomsten vereniging Uitgaven vereniging 
Rente 2.274€ KNWV/verzekeringen 7309 € 
Passanten 573€  Elektra / gas 3924 € 
Kantine 14944 € Kantine 11105 € 
Opleidingen 2950 € Opleidingen 16435€ 
Evenementen / Wedstrijden 5454 € Evenementen / Prijzen 3248 € 
Contributie 11460 € Porto / drukkosten 3253 € 
Liggeld 24412 € Huur haven 16275 € 
Kraan / Slipway 2100 € Kraan / Slipway 251 € 
Vastrecht walstroom 602 €  Belastingen / heffingen 837 € 
Verbruik walstroom 299 € Water / telefoon 599 € 
Walplaatsen 622 € Walstroom installatie 230 € 
Adm. kosten haven 410 € Div. algemeen. 13320 € 
Diversen 4157 € Div. onderhoud  3026 € 
    
    
Totaal inkomsten 70257€ Totaal uitgaven 79652 € 
    
    
 
Verschil uitgaven / inkomsten:                                                    -   9395€  
 
Saldo vereniging op 31-12-2008:                                                   68.652€   
 
Vloot  
In het kader van onderhoud en vervanging is een Optimist aangekocht en is de oudste 
verkocht. 
In het voorjaar is de witte rescue / boeienboot vervangen door een Fun Yak 450 met 25 pk 
Mercury. 



 

In het najaar is uitvoering gegeven aan het besluit van de Ledenvergadering van 21 oktober 
door 3 nieuwe Splash jeugdboten te kopen. Deze aankoop is mede gefinancierd door de 
bedrijven: 
Peterson SBS offshore services 
Govers BV Groothandel voor Bouw en Industrie 
Jachtwerf Den Helder 
MV ingenieursbureau  
Verschuur Watersport Hippolythushoef 
Rabobank Schagen Wieringerland. 
De aankoop van deze boten was inclusief een 6 wegtrailer, waardoor er nu een mogelijkheid 
is om tegelijkertijd met 3 Splashes en 3 Optimisten naar andere wedstrijdlokaties te gaan. 
Eind November is een tweede Centaur gekocht van de Marine Watersport Vereniging 
waardoor we voor het seizoen 2009 kunnen beschikken over twee gelijkwaardige open 
kielboten.  
De rode rescueboot is deze winter vervangen voor een nieuwe Fun Yak 450. 
 
Haven en Opstallen  
Het conceptplan om te investeren in renovatie van de toiletaccommodatie in het dijkmagazijn 
wordt aangehouden in afwachting van de plannen die de ontwikkelingen van het 
Wieringerrandmeer met zich mee brengen. 
Op aandringen van het bestuur heeft de Gemeente Wieringen (eigenaar van het 
dijkmagazijn) een inventarisatie gemaakt van het uit te voeren uitwendig onderhoud en 
mogelijk zal hier in 2009 uitvoering aan worden gegeven. 
Dit jaar is er een Legionella preventie onderzoek uitgevoerd door Omega water uit Wognum. 
In de maanden juni tot en met augustus zijn er enige technische aanpassingen doorgevoerd 
en zijn tevens watermonsters genomen en getest op Legionella. In de watermonsters zijn 
geen afwijkingen gevonden. De WVA voldoet nu aan de eisen zoals die gesteld worden in de 
wetgeving “Legionella preventie 2004”.       
 
Opleidingen 
In 2008 hebben de volgende opleidingsactiviteiten plaatsgevonden: 
Theoretische kust navigatie: Afgelopen winter (2007-2008) hebben negen cursisten 
deelgenomen aan de opleiding Theoretische Kust Navigatie (TKN). De opleiding is verzorgd 
door Alex van der Hoek. Van de vijf examenkandidaten zijn er vier geslaagd. 
Alex van der Hoek is in november 2008 weer gestart om in 15 tot 20 lessen 8 cursisten klaar 
te stomen voor het TKN examen. Door tijdgebrek hebben er inmiddels drie cursisten 
afgezegd . 
Kielboot: In maart zijn Michiel Lok (theorie lessen) en Wico Stam (steken en knopen) 
begonnen met het theoretische gedeelte van de Kielboot 1 lessen. Dit seizoen hebben 15 
cursisten deelgenomen aan de opleiding Kielboot 1.  Deze zijn op één na allemaal geslaagd. 
Er zijn twee cursisten van Kielboot 1 van vorig seizoen doorgegaan naar de Kielboot 2 
lessen. 
Deze zijn voortijdig gestopt en dus ook niet geslaagd. 
De praktijklessen zijn verzorgd door negen instructeurs: Piet Wildschut, Sjoerd van der Werf, 
Cor Walrave, Gerard Schalkwijk, Pieter Sijtsma, Hans Zijm, Dave de Groot, Kees Boersen 
en Peter Verschoor. 
Jeugdzeilen: Zeven cursisten zijn begonnen met de jeugdzeilen 1 opleiding en zijn allemaal 
geslaagd. 
Dit is gebeurd onder de leiding van Wico Stam die geassisteerd is door: Jos Halsema, Rob 
Verhoef, Marije Engel, Yvonne Zijm, Frank van Silfhout en Rick Meskers. 
Negen jeugdzeilers die het vorig seizoen hun CWO diploma jeugdzeilen 1 hebben behaald, 
zijn doorgegaan met de Jeugdzeilen 2 opleiding. Alle jeugdzeilers zijn geslaagd met als guru 
Hans Zijm geassisteerd door: Hannie Meskers, Wout Meskers, Rene Könst, Monique Mul en 
Joost Dijkstra. 



 

Wedstrijdtraining: Jan Bethbeder heeft weer een aantal jeugdleden onder zijn hoede. Op 
donderdagavond geeft hij deze jeugd wedstrijdtraining in de Optimist. Na het seizoen heeft 
de vereniging drie Splashes gekocht. We hopen daar volgend seizoen in ieder geval op de 
donderdagavond veel gebruik van te gaan maken. Enthousiaste zeilers kunnen dan zelfs 
wedstrijden in het land gaan varen met deze boten. 
 
Wedstrijden 
Op woensdag 30 april 2008 werd het watersportseizoen geopend met de Koninginnerace. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, was hierbij ook weer een grote vloot Lelievletten. Aan de 
Koninginnerace werd door totaal 26 boten deelgenomen, verdeeld over 12 lelievletten, 4 
Centaurs, 6 Kajuitboten en 4 open boten. 

Op 6 mei was de eerste dinsdagavondwedstrijd. Een serie wedstrijden op de dinsdagavond 
met een wisselend aantal deelnemers, maar wel altijd gezellig. 
De clubkampioenschappen in het weekend van 14 en 15 juni zouden samengaan met het 
NK Kolibri. Helaas lukte het de VKZ niet om een wedstrijdveld bij elkaar te krijgen, waardoor 
het NK op het laatste moment werd afgezegd. De clubkampioenschappen, met dit jaar voor 
de eerste keer een clubkampioenschap motorbootvaren, werden gewonnen door Cees van 
Silfhout/Sjaak Meskers in de kajuitklasse, Peter en Carolien Engel in de Open klasse en Cor 
Walrave en Fiona ten Hove in de Kolibri. De clubkampioenschappen voor motorbootvaarders 
werd, door gebrek aan belangstelling bij de motorbootvaarders, gevaren door de zeilers 
binnen de vereniging. Winnaar: Sjoerd van der Werf 
Bij de verenigingssloepwedstrijden deed de WVA met een mannen- en een vrouwensloep 
mee. Op zaterdag werd gevaren met weinig wind en zondag met een harde tot stormachtige 
wind. Bij deze wedstrijden werd de mannensloep 3e. De vrouwensloep werd 5e. 
Aan de Havenwedstrijd op dinsdagavond 24 juni namen in totaal 28 boten deel, verdeeld 
over 6 Centaurs, 6 Kajuitboten, 3 Kolibri’s, 11 Open klasse boten en 3 Randmeren. 
De winnaars die avond: Centaur: René en Anja Dijkstra; Kajuitklasse: Michiel Lok en Hans 
Boersen; Kolibri: Arie en Jeroen de Vries; Open Klasse: Peter Verschoor en Siep van der 
Land en Randmeerklasse: Peter en Carolien Engel. 
Aan de Amstelmeer Trophy wedstrijden op 16 en 17 augustus werden door 9 Spankers met 
als winnaars Rien Maters en Bas Jan de Bruijn, 6 Kajuitboten met als winnaars Cees en 
Frank van Silfhout, 6 Open boten met als winnaar Jan Bethbeder, 3 Randmeren met als 
winnaars Peter en Carolien Engel en TOP boten met als winnaars Daan Bakker en Maarten 
Cobelens deelgenomen. 
De Sloepzeilwedstrijden ter gelegenheid van Sail Den Helder werd gewonnen door de WVA 
mannensloep. De WVA vrouwensloep werd 3e. 
Aan het ONK Spanker, ONK Sailhorse en ONK en KK TOP deden totaal 22 Spankers, 15 
Sailhorse boten en 12 TOP boten mee. Het KK TOP werd gewonnen door Peter Verschoor 
en Siep van der Land. Gerard Schalkwijk en Laura Engel werden 5e, Daan Bakker en 
Maarten Cobelens werden 6e. 
Op 13 en 14 september waren de Centaurwedstrijden tussen de WVA en de MWV. De 
organisatie was dit jaar in handen van de WVA. Dit jaar zeilden er voor de WVA voor het 
eerst jeugdteams mee. De overwinning ging naar de MWV. 
Op 21 september werd het watersportseizoen afgesloten met de Palingrace. Wichert en z’n 
helpers hadden weer voor voortreffelijke paling gezorgd. 
Het dinsdagavondzeilen op de zondagmiddag is helaas door een te enthousiast opruimen 
van de wedstrijdboeien niet goed gelopen. Gelukkig zijn de zeilers creatief geweest door 
boeien van de vaarweg als te ronden boeien te gebruiken. In 2009 zal dit anders gaan en 
blijven de wedstrijdboeien liggen. 
Tot slot veel dank aan alle medewerkers, zowel op de kant als op het water, voor hun inzet 
gedurende het hele jaar. Zonder hen zou het wedstrijdzeilen niet mogelijk zijn geweest.  
 
 



 

Berichten van de havencommissie 
Inmiddels zijn alle rekeningen de deur uit en begint het geld binnen te stromen. 
Hoewel niet op de rekening vermeld, gaan we er wel van uit dat iedereen voor 15 maart 
betaald heeft. Heb je dat nog niet gedaan doe dat dan a.u.b. zo spoedig mogelijk. Het is altijd 
weer spannend hoeveel leden bij het ontvangen van de rekening voor het nieuwe jaar alsnog 
afzeggen. Voor ons dan weer een mogelijkheid om de mensen op de wachtlijst van een plaats 
te voorzien. 
Wederom vragen wij van je om, wanneer je weet  niet  gebruik te maken van de box, dit aan 
ons door te geven. Wij kunnen dan wachtenden van een tijdelijke ligplaats voorzien. 
JE BEHOUD ALTIJD HET RECHT OP DE LIGPLAATS. 
Dus wellicht nu gedacht ik kom de komende maanden niet, maar ergens in augustus denk je 
toch gebruik te willen maken van de box, dan wordt deze gelijk vrij gemaakt. 
Op het toewijzingsformulier staan een aantal regels die in onze haven van toepassing zijn. 
We willen de nadruk leggen op de eerste regel n.l.: IEDEREEN DIE EEN LIGPLAATS OF 
EEN WALPLAATS HEEFT MOET EEN VERZEKENING HEBBEN AFGESLOTEN. 
Dit betekent minimaal een W.A. verzekering. 
Voor vragen kunt je altijd bij ons terecht. 
 
De Havencommissie 
Lammert de Haan   tel: 0227-591241 
Gerard van Herk     tel: 0224-213720 
 
 
 

Gezocht 
Commissaris Vloot 

Als men zo in een oogopslag de kop van dit artikel leest is het net alsof er een boef gezocht 
wordt, maar het gaat hier om een gewaardeerd kandidaat bestuurslid dat wij graag op de 
eerstvolgende ledenvergadering aan U willen voorstellen. 
Ik ben altijd een beetje huiverig om oproepen te doen in een clubblad voor een bestuurslid 
want vaak is het effect dat er dan weinig leden ter vergadering komen, als je veel leden op de 
vergadering wil hebben moet je forse verhogingen van liggelden op de agenda zetten, maar 
daar is voor het moment geen reden toe, dus toch maar hopen dat we op deze manier nog een 
lid bereid kunnen vinden om  Ruud Bekema  te vervangen als Commissaris vloot. 
 
Laatst was er al een lid dat zich liet informeren over de inhoud van de functie en daar heb ik 
toen uitgebreid met de persoon in kwestie over gesproken. Ik zei in eerste instantie dat het wel 
mee viel maar dat is alles als je eenmaal draait  maar dit lid is echter al zeer actief binnen de 
vereniging en deze job zou hem mogelijk teveel van zijn spaarzame vrije tijd gaan vergen dus 
was de conclusie van beide zijden om hier niet voor te gaan omdat dat de kwaliteit van de 
andere bezigheid zou aantasten en daar zijn we als vereniging ook niet bij gebaat. 
Hieronder ziet de omschrijving van de functie zoals opgenomen in  
“Taken Bestuur en Commissies” 
Commissaris materieel  - Vloot 
Taken: De commissaris materieel–vloot is verantwoordelijk voor het in goede staat 
houden van de verenigingsvloot  
Neventaken: vervangt de commissaris materieel Haven en Opstallen bij diens 
ontstentenis. 



 

Met de een paar regels is die taak beschreven, eenvoudig toch. Nee, er zit natuurlijk meer 
achter, in principe elke eerste maandag van de maand een bestuursvergadering 

- Boten uit het water in winterstalling 
- Boten onderhoud geven tijdens de winterperiode 
- Boten in het water in het voorjaar 
- Reparaties doen of laten doen 
- Administratie bijhouden van het materieel 
- Oriëntatie ter vervanging en doen van voorstellen tot vervanging 
- Onderhoud van contacten met leveranciers 

Zo zijn er natuurlijk nog allerlei dingen die om de hoek komen kijken en waar ad hoc op 
gereageerd moet worden. 
Kijkend naar dit pakket is natuurlijk het onderhoud van de boten het meest omvattend maar ik 
denk dan daar ook de mogelijkheid zit voor deze functionaris om een aantal leden om zich 
heen te verzamelen die hem assisteren tijdens een paar dagen in de winter of te delegeren 
naargelang de vaardigheid van die leden. 
In mijn gedachten heb ik dan leden die zelf geen boot hebben en net een van de cursussen 
hebben gedaan of misschien zelf wel een boot of bootje hebben en dit er even tussen neus en 
lippen bij doen. Als je dan zo’n team hebt en spreekt een dag af om samen te klussen is dat 
natuurlijk verenigingsleven in optima forma. 
Ik hoop hiermee een of meerdere voldoende gemotiveerd te hebben om te overwegen zich 
beschikbaar te stellen voor deze bestuursfunctie. 
Theo Souren 
 
 
 
 
 
 
De Watersportvereniging is op zoek naar een enthousiaste medewerker voor het 
bijhouden van het “Knipselboek” 
De bedoeling is  dat hierin alle nieuws, krantenknipsels- en artikelen, foto’s en 
andere wetenswaardigheden worden ingeplakt en dat dit boek wordt bijgehouden. 
 
Meer informatie is te verkrijgen via het bestuur. 
 
 
Aangezien wij geen enkele reaktie hebben ontvangen nogmaals de volgende oproep. 
OPSPORING VERZOCHT 
Wij zoeken de eigenaars van de volgende 2 open 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 meldt zal de WVA voor de boten een passende oplossing zoeken. 



 

 
 
 
 



 

 
Op zondag 15 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur gaan we Blo-karten 
op het strand van Callantsoog.  
Wat is Blo-karten? Ik omschrijf het als zeilen op het strand met een 
karretje. Dit karretje bestaat uit een stoeltje in een frame, drie wielen, 
een stuur en een surfzeil.  
Bij laag water heb je de meeste ruimte op het strand. Dit is de reden 

voor het “rare”tijdstip. En…bij westenwind kun je langs de kust zeilen. Bij zuidenwind kun je 
een korter parcours rijden. 
De kosten zijn  €60,- per Blo-kart voor meer dan twee uur Blo-karten. Je kunt ook met z’n 
tweeën een kart delen, dan halveert de prijs. De wachtenden kunnen op het strand gaan 
vliegeren. Let op: het is moeilijk om het stuur weer aan een ander te geven… 
Mocht 1) de wind niet goed staan of 2) er geen wind staan, dan verschuiven we de datum in 
overleg. 
En… neem een thermoskan met koffie of chocolademelk mee. Ik zorg voor koek en 
slagroom! 
Geef je op bij Monique Mul; secretaris@wvamstelmeer.nl of bel 0228-584858 (na 18.00 uur).  
 
Watersportonderdelenmarkt 
Iedere watersporter – open boot / kajuitbootzeiler of motorbootvaarder heeft wel spullen waar 
hij niets meer mee doet en  eigenlijk wel kwijt wil. Weggooien is zonde, want  misschien kan 
iemand anders er nog wat mee. Tegelijkertijd kan het zijn dat je nog op zoek bent naar een 
onderdeel of accessoire voor je boot. 
Een kleine opsomming: 
Zeilen, grootzeilen, fokken, spinakers, schoten, vallen, landvasten, touwwerk, blokken, 
harpen, leuvers,wantspanners, schootklemmen, rvs-materiaal, roerbeslag, windvaan, 
schijnwerper, navigatieverlichting, anodes, bootstoelen, stuurwiel, helmstok, putsemmer, 
ankermateriaal, binnenverlichting, navigatieapparatuur, marifoon, anti-fouling, verf, 
vetten/olie, zeilkleding, waterkaarten, boeken, motoronderdelen, filters, hang-en sluitwerk, 
zwemvesten, stootwillen, gasflesje enz. enz. 
Kijk eens op zolder, in de garage/ schuur of in kasten. Iedereen heeft wel spulletjes over. We 
kopen toch elk jaar wel weer wat nieuws voor onze boot? 
Daarom organiseert de WVA op zaterdagmiddag 18 april van 15.00 tot 16.00 uur ( dit is na 
de werkdag!) in het clubhuis “De Aak” een watersportonderdelenmarkt.  
Neem je overtollige spullen mee, ruilen of verkopen, sla je slag en vind net datgene wat je nog 
mist! 
Tijdens de werkdag is het clubhuis  geopend en de koffie klaar. 
 
SW vergadering en uitleg wedstrijdreglement 
Op dinsdagavond 14 april zal er weer de SW vergadering worden gehouden. Deze avond 
kan er overlegd worden over de SW cijfers voor de boot. De opzet is echter om zoveel 
mogelijk de SW cijfers van het Watersportverbond aan te houden. 
De bespreking van de SW cijfers voor de Open klasse begint om 19.00 uur. Voor de Kajuit 
klasse is dat om 19.30 uur. 
Aansluitend is er dinsdagavond 14 april om 20.00 uur een wedstrijdregel avond verzorgd door 
Eric Mehlbaum. Dit jaar is er weer een nieuw wedstrijdreglement uitgekomen. Er zijn een 
aantal wijzigingen. Eric zal deze avond uitleg over de wijzigingen geven. Heeft u vragen met 
betrekking tot het wedstrijdreglement, dan kunnen deze op deze avond gesteld worden. 
 



 

Drie W.V.A.-avondjes 
11 Oktober de traditionele “Feestavond”! Nou ja, traditioneel. Voor het eerst sinds jaren niet 
meer vastgeplakt aan de werkdag. Deze was overigens de week ervoor weer goed bezocht. In 
korte tijd werd veel werk verricht en de sfeer was onderling opperbest. 
Terug naar de feestavond. Op deze avond worden ook de certificaten uitgereikt aan de 
geslaagde cursisten van CWO 1 en 2. Als ze aanwezig zijn. Tevens is het een uitgelezen 
gelegenheid om met deze nieuwe leden kennis te maken. Helaas werd het laatste vrijwel 
onmogelijk gemaakt, doordat de muzikale bijdrage alle gesprekken overstemde.  
 
Elly Schiphof en dochter Jacqueline gaven in december een workshop kerststukjes maken in 
het clubhuis. Via email en de tam-tam waren alle plaatsen bezet. Dit jaar zal het ruim van te 
voren in het clubblad worden aangekondigd, zodat u er misschien ook bij kan zijn. 
Zelf heb ik totaal niets met dit soort knutselavonden. Dochter Doria wél! Kijk…op deze 
manier kwam ik óók aan een schitterend kerststuk voor op de keukentafel. Met Elly 
afgesproken dat ik voor de catering zou zorgen. Leesboek mee, maar daar kwam het niet van, 
ik kreeg regelmatig gezelschap van de voorzitter en Jarig Schiphof. Elly en Jacqueline hadden 
prachtige materialen ingekocht. Elly: “Wij maken er dan samen een gezellige dag van!” 
Onder hun supervisie ging een ieder zéér tevreden huiswaarts. 
 
Dán de jaarlijkse “Vrijwilligersavond”. Door het bestuur wordt je hiervoor uitgenodigd. 
Ik was benieuwd wanneer en hoe je hiervoor in aanmerking komt. Navraag gedaan en hieruit 
blijkt: Het criterium  is:  Ook als je maar één dag verdienstelijk bent geweest ( dus men komt 
voor op een lijst van medewerkers ) bij  bijv.  een evenement of je bent zeilinstructeur dan 
word je uitgenodigd. De filosofie:  Als men zelf vindt  dat het eigenlijk te weinig is wat men 
gedaan heeft kan men in overweging nemen om  niet te komen. Het kan ook een stimulans zijn 
om het volgende jaar zich weer en misschien wel meer ter beschikking te stellen.  
Aldus de voorzitter. 
Een avond kan vallen of staan door de muzikale omlijsting. Dit keer was er een D.J. Zelfs in 
de directe omgeving van deze gast met zijn opstelling was het goed toeven. D’r is wát 
afgeouwe….precies! Gepraat! Men kon elkaar verstáán! Wat een weelde!!! 
Trouwens, al met al was er een gezellige opkomst. Diverse groepen vrijwilligers vonden 
elkaar en er werden afspraken gemaakt. Wisseling van vrijwilligers naar een ander onderdeel 
en uitwisseling van ervaringen vonden plaats. Ook daar was deze avond zeer geschikt voor.  
Hapjes en drankjes waren er in overvloed. Prima verzorgd! 
 
Hannie Meskers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De Atlantische Oceaan over…door   Thomas Prinz 
van 8 november 2008 tot 20 december 2008 
Wij – Manfred, André, Georg en ik – hadden allen de droom, om eens met een zeilboot de 
Atlantische Oceaan over te steken. Wij hebben elkaar gevonden op een forum in het 
watersportblad “Yacht”. 
In het voorjaar van 2008 vond de eerste ontmoeting plaats. Tijdens deze eerste ontmoeting 
overlegden we met welk schip we de reis zouden maken. Ofwel met mijn Winner  950 
“SWAY” of met de Westerly Conway “Moana Vanua” van Georg. Uiteindelijk besloten we 
voor de Kitch Westerly Conway 36 vanwege de bezaan zeilvoering en de grootte van het 
schip – totale lengte (LOA)  11,50 mtr, totale breedte (WOA) 3,40 mtr -. 
 

 
 
Hierna volgden vele ontmoetingen en besprekingen over proviand en drinkwater, technische 
toebehoren zoals sleepgenerator, zoetwatermaker en Epirb-noodzender, medische 
ongevallenkoffer voor tanden en kiezen en chirurgisch “bestek”, persoonlijke uitrusting, 
inentingen, reparatiemiddelen/onderdelen  enzovoorts, enzovoorts. Het hele jaar door werd 
nagedacht en gewerkt over hoe onszelf en het schip op de reis voor te bereiden. Ook 
lichamelijk moesten we in topvorm verkeren. In onze hoofden was het alleen nog maar: 
“Atlantische oversteek”. Er is een zeer uitgebreide logistieke werkwijze voor nodig  om een 
Atlantische oversteek te maken. Aan alles moet gedacht worden, niets mocht vergeten 



 

worden! Ook binnen het gezin moet alles goed besproken worden. Als je zo’n  reis plant,geeft 
dat grote zorg voor de betrokkenen. 
 
Toen ging het gebeuren! We zouden elkaar op Gran Canaria ontmoeten, omdat Georg met 
zijn schip in de Middellandse Zee was en daar zijn thuishaven heeft. Hij en zijn bemanning 
kwamen echter in de Middellandse Zee in een hevige storm terecht. Die bemanning heeft toen 
in de dichtstbijzijnde haven bij Almeria (Spanje) het schip verlaten. Daarom moest het 
reisplan aangepast worden. André vloog – zoals afgesproken – naar Gran Canaria. Manfred en 
ik zijn naar Almeria gevlogen, waar we op 8 november 2008 aan boord van de Moana Vanua 
gingen en  waar  ons eerste deel van de reis tot Gran Canaria ( circa 750 zeemijlen) begon. 
Het weer was goed en een wind van omstreeks 4 Bft bracht ons snel tot voor Gibraltar. Voor 
de haveningang lag een groot vrachtschip, de “FEDRA”, op de rotsen gestrand. Het schip was 
door de storm in de afgelopen weken op de rotsen  geslagen en doormidden gebroken. (Film 
op You Tube http://de.youtube.com/watch?v=1G-6Z-1GuuA&feature=related ). We moesten 
in een grote boog varen om de straat van Gibraltar te passeren. Als je zo’n geweldig groot 
schip op de rotsen ziet liggen, ga je jezelf  afvragen  of je met zo’n klein schip de reis wel 
maken kan. Na de Straat van Gibraltar veranderde het water van kleur. Het werd 
hemelsblauw. Ook nam de golfhoogte toe. We waren op de Atlantische Oceaan en 
“blauwwaterzeilers”! Dolfijnen kwamen in grote scholen op ons af. Dit moment zal ik nooit 
vergeten. Ze speelden met onze boot, ze versnelden op de golven  en doken en sprongen voor 
de boeg door het water. Ze bleven zeker een uur bij ons in de buurt. Wat een moment van 
gelukzaligheid! 

 
Het wachtsysteem aan boord van ons schip viel in het begin zwaar. In het bijzonder ’s nachts 
kwamen we hier in de buurt van Gibraltar veel scheepsverkeer tegen. De grootte en snelheid 
van de schepen is indrukwekkend. Veel van de schepen riepen we uit voorzorg via de 
marifoon op. “Kunt u ons zien”?, was onze eerste belangrijkste vraag. Iedereen antwoordde 
vriendelijk en ze waren verbaasd als ze ontdekten dat wij met onze kleine boot op weg naar 
Martinique in de Cariben waren. De golven waren door oude zeegang nog heel hoog. Al het 
werk aan boord moest met één hand gedaan worden (een hand voor het schip en een voor 
jezelf). Dit zou tot aan Martinique niet meer veranderen. Het koken was het zwaarste werk 
aan boord, maar tegelijkertijd ook het hoogtepunt van de dag. 
De temperatuur ging omhoog naar ca. 20°C. en dit maakte de reis aangenaam. De wind hield 
zijn koers en kracht en zo bereikten we op 17 november 2008 in de middag Gran Canaria.  
Hier was  dan eindelijk de bemanning compleet. 
 



 

Op Gran Canaria werd voor meer dan € 650,- aan proviand ingekocht. Gelukkig werd alles 
aan boord afgeleverd. Omdat tegelijkertijd de deelnemers aan de ARC (Atlantic Race 
Challenge) zich ook hier in de haven verzamelden, was het “helsdruk”. Zo veel schepen uit 
alle landen op deze aardbol wilden de “Plas”over . Overal werden nog de laatste 
werkzaamheden verricht. Proviand ingeruimd en informatie uitgewisseld. Er hing een grote 
spanning in de lucht. We namen van  de laatste gelegenheid gebruik om te douchen en om 
met het thuisfront te bellen. Toen ging het op 19 november ’s avonds gebeuren, richting de 
Kaapverdische Eilanden, naar ons eerste Way Point: N 20º00’ – W 030º00’, = 950 zeemijlen. 
Nog lang konden we Gran Canaria achter ons zien liggen, ons laatste vasteland verdween 
langzaam. Een apart gevoel maakte zich van ons meester. Weinig wind, we schoten de 
komende uren in 
deze flauwte maar 
weinig op. Af en 
toe voeren we op de 
motor. Op 21 
november kwam er 
wind en voeren we 
met spinaker op 6 
knopen toen 
plotseling langzaam 
een groot 4-motorig 
propellervliegtuig 
laag over ons heen 
vloog. Het was een 
vliegtuig van de 
SAR Rescue. We 
konden de piloten 
zien zitten en we 
zwaaiden naar 
elkaar. Een mooi 
gevoel. Toen ze 
hadden vastgesteld dat bij ons alles in orde was draaiden ze terug in de richting van de 
Afrikaanse kust. 
‘s Nachts trok de wind aan. Met een luide knal scheurde in een bui het bazaanzeil. Tegen de 
ochtend ging ook de genua er aan. Beide waren niet meer te repareren. De wind en de golven 
trokken een grote wissel op het materiaal. De windkracht veranderde zo snel , dat we  het 
nauwelijks voor elkaar kregen  om de zeilen te bergen of te reven. De reparaties namen in de 
daarop volgende dagen een vaste plaats in het dagritme in. De grootste storing hadden we met 
het boordtoilet. Niets deed het meer! De membranen waren defekt. Prachtig! De lezer wil niet 
weten hoe we onze menselijke problemen iedere dag oplosten. Gelukkig was de temperatuur 
van lucht en water al heel behoorlijk gestegen en daardoor was het mogelijk om dagelijks een 
bad in de Oceaan te nemen vanaf het zwemplatform. In de nacht van 30 november bereikten 
we ons eerste Way Point . Hierna werd de nieuwe koers 260º en was het nog “slechts”1800 
zeemijlen naar Martinique. Ik dacht vaak aan mijn gezin. Ik had van mijn vrouw en dochters 
brieven meegekregen. Die werden over de reis verdeeld. Op het eerste Way Point las ik de 
brief van Susanne. De andere brieven volgen bij 1000 zeemijlen en 500 zeemijlen voor 
Martinique. De brief van Susanne heeft me erg geholpen om de eenzaamheid te verdragen. 
De zonsondergangen op de Atlantische Oceaan waren geweldig! Het kleurenspel uniek! 



 

De sleepgenerator viel de volgende dag uit, geen stroom meer, alleen nog uit de boordaccu’s. 
Daardoor hadden we geen stuurautomaat meer en moesten vanaf dat moment alles met de 
hand sturen en was ook de koelkast uitgevallen. 
 
Onze levensmiddelen werden bij de toenemende warmte slecht. De afbakbroodjes 
explodeerden in de verpakking! Verse spullen hadden we al niet meer. Ook liet de wind ons in 
de steek. Windstilte….. We lagen midden in de Atlantische Oceaan zonder wind! ’s Avonds 
nam de bewolking bedreigend toe. Regen en onweer brak los, bliksem zo fel dat je er door 
verblind werd. De barometer zakte in een uur heel snel. We maakten het schip “stormklaar”. 
Toen brak plotseling de hel los, een tropisch lagedrukgebied kwam over ons heen. 
Windkracht 9 Bft, met golven van rond de acht meter!  Toen heb ik mijzelf afgevraagd: ”Wat 
doe je hier eigenlijk – waarom ben je niet thuis”. De storm duurde drie dagen en nachten. 
Daarna nam de wind af, was zelfs bijna weg, maar… de golven niet. Die sloegen op een 
vreselijke manier tegen de boot. En toen…..Windstil! Onrust bekroop ons, hebben we 
voldoende voorraden? Is er voldoende drinkwater? Met 3 knopen snelheid kwamen we de 
volgende dagen maar weinig vooruit. Proviand en drinkwater kwamen op rantsoen. 
De passaatwind liet het nog afweten. Op 8 december 2008, tegen de middag veranderde het 
wateroppervlak van de Atlantische Oceaan. Een grote ringvormige golf kwam op ons af. Daar 
achter allemaal kleine waterfonteinen. Ons vermoeden werd na een gesprek met het thuisfront 
via de satelliettelefoon bevestigd…….een zeebeving in onze nabijheid met een kracht van 5,8. 
Op deze plek is de Oceaan meer dan 5000 meter diep! Moet je voorstellen, 5 kilometer diep!  
Toen de volgende dag in een zwaar wolkendek een waterhoos uit het water kwam, verlegden 
we onze koers 10º en liepen met motor en onder zeil van een flinke windhoos weg. De 
volgende dagen bleef de wind echter zwak. Geen passaatwind kwam nog in de buurt. We 
gebruikten onze tijd om te vissen. Makrelen vlogen aan de haak! Ze smaakten heerlijk en 
waren een verrijking voor onze krappe voedselvoorraad. 
 
Zwakke wind en flauwtes wisselden 
elkaar af. Zeil omhoog en weer 
omlaag. Op 11 december 2008 
ontdekten we een lek in de tweede 
watertank. Het water werd in de al 
lege tank overgepompt. Desondanks 
ging veel van ons kostbare water 
verloren. Nog circa 880 zeemijlen 
voor ons. Onze zorgen werden groter. 
Redden we het wel? We hadden wind 
– wind – wind nodig! Hier op de 
oceaan werd het pas echt duidelijk hoe 
groot het risico is.  Op veel zaken kon 
je geen invloed uitoefenen. Van ons 
werd lichamelijk veel geeist. We begonnen de mijlen te tellen. 
Veel vliegende vissen begeleidden de boot, ’s morgens moesten we ettelijke vissen van het 
schip verzamelen. Ze vlogen wel 30 meter ver en ook in bogen, leuk om naar te kijken! 
’s Nachts leken de sterren heel dichtbij en heel helder. Op de sterren een koers  sturen was 
heerlijk. Ook het oneindige aantal sterbrokstukken die heel lang aan de hemel te zien waren 
was fantastisch. Op een dag ging aan de ene kant de zon op en ging aan de andere kant de 
maan onder. Hoe klein voel je je dan. Veel van die mooie indrukken uit de natuur hebben zich 
in mijn geheugen gegrift. Zo hebben we ook een meteorietinslag in het water meegemaakt. 



 

Een kleine roodgloeiende kogel suisde ’s nachts door de wolken en sloeg met een sissend 
geluid het water in. Zo iets te beschrijven of op foto vastleggen kan haast niet. Men wordt er 
deemoedig van en gaat nadenken. Er is niets mooiers dan ’s nachts in het maanlicht aan het 
roer te staan. Omdat het schuim op de golven reflecteerde, lichtte de zee groen op. Het zag er 
uit alsof er miljoenen gloeiwormen om de boot heen dansten. Het licht van de maan maakte 
het water zilverkleurig. Je kon je blik er niet van af wenden, zo mooi was het om naar te 
kijken. 
Op 14 december 2008 kwamen we een Duits zeiljacht van de ARC Rallye tegen. Mooi om in 
de wijdsheid van de Atlantische Oceaan elkaar tegen te komen. Een kort gesprek over de 
marifoon, een paar foto’s…..goede vaart…..tot ziens! 
Op 16 december hadden we nog 350 zeemijlen voor de boeg, toen er harde wind opstak. God 
zij dank! Onze voorraad proviand was tot een minimum gedaald. Overdag moesten we het 
doen met een half broodje en 6 crackertjes. Om te drinken hadden we niet eens een liter per 
persoon. Ik dacht nu vaak aan thuis en aan mijn gezin. Maar ook aan douchen, eten, drinken, 
muziek, een bed dat niet wiebelt en een toilet dat functioneert. We hesen alle zeilen en we 
gingen goed vooruit. Maar…met een luide knal scheurde de genua, wat een kracht komt erop. 
Bij het wisselen van een voorzeil kon André het val niet meer in bedwang houden, het vloog 
door zijn hand tot bloedens aan toe. Het was maar goed dat we medisch materiaal bij ons 
hadden en dat het niet ver meer was tot ons einddoel. Hier werden we ons er weer van bewust 
hoe snel je op de Atlantische Oceaan in moeilijkheden kan komen. Je bent totaal op jezelf 
aangewezen, iedere fout wreekt zich hier. Alles wat je vergeten bent mis je dubbel en de 
uitwerking is vaak groot. Maar je kan  niet aan alles denken. Dus moet er veel geïmproviseerd 
worden. 
Gelukkig hield de wind aan tot aan Martinique. 
 
Op 19 december 2008 Land in zicht! Het eiland was goed te herkennen. Nog 22 zeemijlen tot 
aan ons doel. In de avond kwamen bij Martinique aan. Hoera, we hebben het gehaald! Na 6 
weken en meer dan 3600 zeemijlen hebben we ons doel bereikt. De haven in Le Marin lag 
vol. We moesten buiten de 
haven voor anker. En met de 
rubberboot gingen we aan 
land. We konden op de vaste 
grond niet meer rechtuit lopen! 
Mensen aan het strand lagen 
krom van het lachen toen ze 
ons zagen lopen. Ik liep alleen 
maar rondjes. Na circa een half 
uur ging het wat beter en we 
brachten een heerlijke en 
vochtige avond door op 
Martinique. Susanne was naar 
het eiland gekomen om mij op 
te halen. Ze had een villa aan 
het strand gehuurd waar we 
allemaal nog een paar 
prachtige dagen op Martinique 
doorbrachten. De temperatuur 
was 40ºC en het zeewater was 30º warm, met daarbij de beste rum van de wereld – zo kan je 
het wel een tijdje uithouden. Met Kerstmis waren we weer thuis. 
Maar met mijn gedachten ben ik nog steeds op de Atlantische Oceaan ! 



 

 
Een Atlantische oversteek betekent: 

- pure adrenaline krijgen 
- Nauwelijks te bevatten schoonheden beleven 
- Dolfijnen en walvissen zien 

Betekent echter ook: 
- In stormen bijna aan stukken gescheurd worden 
- In windstilten lijden 
- Zich in de verte verliezen 

Het is een bijzonder gevoel om op een kleine boot in de oneindige weidsheid van de Oceaan 
alleen met een mini bemanning onderweg te zijn, midden in het natuurgebeuren, maar ook 
aangewezen op de gunst van de natuur. De Oceaan is geweldig, machtig en heel afwisselend, 
soms werkt hij bevrijdend – niets, maar ook helemaal niets op deze wereld is werkelijk 
belangrijk en soms werkt de Oceaan bedrukkend, hij laat merken hoe nietig en machteloos 
een mens tegenover de natuur is. 
Ik heb van de grootte van het universum en de nietigheid van de mensheid een andere 
voorstelling gekregen. Ik ben blij en dankbaar dat ik deze reis gemaakt heb. 
 
 
 
 
Tijdens de vrijwilligersavond Jarig 
Schiphof werd aangezien 
Voor Wil Wigbout 
De oliebollen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie als vanouds waren 
Cees van Silfhout en Ruud Bekema dit 
weer hebben geregeld 
Boot Holland door WVA leden goed 
bezocht is 
Daar weer veel interessante zaken te 
zien/koop waren 
Het uitje naar het VCI erg interessant was 
VCI staat voor Vikingen Informatie Centrum 
Een bezoek aan het VCI in Den Oever erg leerzaam  is 
Het etentje na afloop erg gezellig was 
Deze krant het lezen weer zééér de moeite waard is 
Diverse WVA-leden weer internationaal geweest zijn 
Er al weer druk geklust wordt aan de diverse schepen 
Op Goede Vrijdag speciaal voor VWA-leden de 
Stontelersluis gedraaid wordt 
Dit wel een heel coulant is van de sluisambtenaren 
Voor die tijd nog veel werk moet worden verricht 
Bert Koeman veel van zeilen maken af weet 
Hij hier boeiend over kan vertellen 
U een verslag in deze krant kunt lezen 
Er een watersportonderdelenmarkt zit aan te komen 
Wij hierbij  op een grote opkomst rekenen 
Dit ook geldt voor de voorjaarsvergadering 
Wij elkaar snel weer gaan zien 



 

Vaarverhaal 
Deel 3 
 
Zoals velen al weten heb ik na enkele jaren hard zwoegen ( bij het loonbedrijf ) eindelijk mijn 
diploma behaald als maritiem officier. Met dit diploma, geneeskundige verklaring, en enkele 
cursussen heb ik nu een vaarbevoegdheid als stuurman op alle schepen. 
Ik maak nu mijn 2de reis als 2de stuurman. Het is natuurlijk heel wat anders dan stagiair. Want 
als stagiair ben je overbodig aan boord, maar nu heb je echt een functie. Zo loop ik nu ook aan 
boord mijn eigen wachten, want op zee werk ik van 00.00 uur tot 04.00 uur en s’middags van 
12.00 uur tot 16.00 uur dit, wil natuurlijk niet zeggen dat ik de overige tijd vrij ben want je 
kan nu de klusjes doen die bij mijn taakbeschrijving staan als 2de .   Om te beginnen ben ik 
verantwoordelijk  
voor alle veiligheid aan boord. Dit betekent het bijhouden van de MOB (man overboard boat) 
de FFB ( Free Fall boat ) hierin zitten allemaal veiligheidsmiddelen. De veiligheidsoefeningen 
aan boord moet ik organiseren. Dit houdt ook best wel wat in omdat je wel 4 tot 6 oefeningen 
per maand moet doen tussen het normale werk door. Dit zijn dan een paar oefeningen die je 
moet organiseren: Abandon ship drill, Fire drill, Emergency steering, MOB drill, Injured 
person drill.  Onder mijn taak beschrijving staat ook al het smeerwerk aan dek ( winches, 
luiken, rollerkluizen waar de trossen door gaan. 
In de haven lopen de eerste stuurman en ik 6 uur op en 6 uur af. De kapitein heeft nu tijd om 
ander werk te doen of  te manoeuvreren. Omdat wij bijvoorbeeld in de haven van Hamburg 
niet 1 terminal hebben maar soms wel 5 met wachtkades er tussendoor, moet het schip soms 
ook wel 5 á 6 keer per dag verhalen, dit houdt ook in dat je 5 verschillende laad-en losplannen 
hebt, wat af en toe vrij verwarrend kan zijn. 
Het varen zelf is ook hartstikke gaaf werk, ook al is het wel goed opletten. Vooral op de 
Noordzee is het erg druk, maar ook het stuk tussen het Kieler kanaal en de Baltische zee is het 
erg druk met overstekende ferry’s. Tja en dan heb je altijd nog de stoere visserlui die nog 
steeds denken dat de beste vis voor de bulb van je boot zit, want je moet maar niet denken dat 
die aan de kant gaan. Tegenwoordig is de navigatieapparatuur op de schepen waar ik op vaar 
hyper modern. Met papieren kaarten vaar je al niet meer want je heb nu elektronische 
zeekaarten aan boord. Dan heb je nog 2 goedwerkende radars en AIS (automatic identification 
system ) wat ook een uitvinding is geweest. Want het AIS signaal wordt meteen op je 
elektronische zeekaart geprojecteerd zodat je meteen kan zien waar het schip zich bevindt. 
Terwijl ik dit allemaal opschrijf zit ik lekker onder genot van een biertje op de bank in m’n 
hut in de haven van Muuga. Dit een plaatsje naast Tallinn, de hoofdstad van Estland. 
Morgenochtend in de vroegte gaan we naar Helsinki, wat ongeveer 3 uurtjes varen is met een 
snelheid van 17,5 mijl. 
Ondertussen was dit het laatste rondje omdat het charter niet verlengd werd. Dit heeft 
allemaal te maken met de crisis die gaande is. Zo liggen we nu in Harlingen te wachten omdat 
in Hamburg geen plek meer is, aangezien de haven al vol ligt met opgelegde schepen. In het 
begin is het wel leuk, het wachten, maar na anderhalve week begint het wel vervelend te 
worden. Het laatste nieuws is dat ik word overgeplaatst naar een ander schip. 
 
Groetjes van de Elektron 
Michel Boersen 
PS ; Michel vaart op dit moment op m.s. “Evolution” op de Adriatische Zee. 
 
 
 



 

IJszeilen (en schaatsen) in Zweden 
Vorig najaar kwam ik op het idee dat het wel eens mooi zou kunnen zijn om te gaan ijszeilen. 
Kans om dit in Nederland te doen schatte ik in als uiterst klein, gezien de warme winters van 
afgelopen jaren. Daarnaast verwachtte ik dat, als er ijs ligt, ieder op zijn eigen ijszeiler zal 
stappen en weinig zin heeft om hun ijsjacht af te staan aan geïnteresseerden buiten het 
ijszeilerswereldje. Dus hadden wij besloten te gaan ijszeilen in Zweden. Om aan adressen te 
komen hebben we contact gezocht met “DN - ijszeilvereniging” te Monnickendam bij de 
Gouwzee. Uiteindelijk zijn we in contact gekomen met Jonas Lindblom van Outdoor Events. 
Zo kan je met Jonas in het Dalarna gebied of in de omgeving van Stockholm afspreken om 
o.a. te gaan ijszeilen. Echter, Stockholm heeft ook al last van de zachtere winters waardoor de 
nationale ijszeilvereniging van Zweden ook al genoodzaakt was te verhuizen naar een gebied 
meer landinwaarts namelijk het Vasmanmeer bij Ludvika.  

Nadat we alles hadden 
vastgelegd gingen wij via 
Groningen met de auto, de 
schaatsen ingeladen, 
Nederland uit. Toevallig 
of niet, Monique en ik 
konden nog even de 
Nationale ijszeil 

kampioenschappen 
aanschouwen bij de 
Blauwe Stad op het Old 
Ambtermeer. 
Bij Kiel zijn we met auto 
op de veerpont gegaan, dit 
is een 14 uur varen naar 
Goteborg. Vanuit 
Goteborg reden we oost 
langs het grote 
Vannernmeer, naar 
Karlstad. Doordat je op 

veel wegen maximaal 80 km per uur kunt rijden, duurt het lang voor je op je bestemming 
aankomt. Bij Mora aangekomen zagen we het grotere Siljanmeer ten zuiden en het kleinere 
Orsameer meer ten noorden van Mora. 
Op dit Orsameer zouden we gaan ijszeilen. In het meest zuidelijke grote skigebied van 
Zweden bij Orsa hadden we een huisje gehuurd. 
De eerste dag van het ijszeilen hadden we een 3 Bft met een +2 graden Celcius. Met een grote 
dichte aanhanger stond Jonas op het 40 cm dikke ijs op ons te wachten.  De twee blo-kart-
achtige ijszeilers en twee zelfbouw grote ijszeiljachten en een quad met schuiver en 
verschillende maten masten met zeil lagen op het ijs gereed voor gebruik. 
Binnen de kortste keren, na even kennis gemaakt te hebben, stonden we, met hun 
winteroverall/helm/bril en onder je schoenen aangebrachte ijzeren pinnen, klaar om, eerst in 
de blo-kart-ijsjachtje, in te stappen.  
Jonas en zijn zoon hadden al boeien uitgezet en het gebiedje gecontroleerd op scheuren en 
ijsbulten. Op deze grote ijsvlakten kan ijs gaan scheuren en uit elkaar drijven. Als de scheur 
niet te breed is, dan kun je daar in de dwarsrichting overheen zeilen. Kom niet in de buurt van 
instromende rivieren. De ijslaag is daar vaak te dun. Ook kan het voorkomen dat je met een 



 

dubbele laag ijs te maken heb met dooiwater ertussen. In het begin schrik je als je hier 
doorheen zakt met je ijsjacht. Gelukkig zit daar nog altijd 40 cm ijs onder (in ons geval). 
Eerst gingen we ijszeilen met blo-karts op schaatsen. Bij de blo-karts heb je een soort 
fietsstuur en een schoot om het zeil te regelen. Omgaan met deze blo-karts is niet zo 
gevaarlijk omdat je schaatsen niet ver uit elkaar staan. Bij de grotere zeiljachten moet je niet 
omgaan. Doordat de achterste twee schaatsen ver uit elkaar staan kun je van 1,5 meter hoogte 
op het ijs vallen.  
Om het ijszeilen te leren moesten we eerst tegen de klok in om de twee boeien zeilen. Dit lijkt 
wel op het blo-karten op het strand maar je bereikt veel gemakkelijker een mooie snelheid 
door het vlakke ijs en de lage weerstand van de ijzers. Door de hoge snelheid zeil je eigenlijk 
alleen maar met een halve wind. Het opkruisen naar de wind toe gaat minder makkelijk. 
De mast van de zeiljachten staat zwaar achterover, wat dit voor achterliggende reden heeft 
weet ik eigenlijk niet. 
In de blo-karts heb je meer een zithouding. In de grotere zeiljachten lig je op je rug en moet je 
bij overstag gaan je hoofd wegdraaien. Bij de nationaal kampioenschappen hadden de zeilers 
zelfs een tuigje bij het kruis en deze is verbonden met een riempje/elastiek naar de helm. Dit 
alles om je hoofd rechtop te houden tijdens het zeilen en dus je nek te ontlasten. 
Na een korte kennismaking met de blo-karts stapten we in de twee grote ijszeilers. Deze 
ijszeilers moesten we met de voeten sturen dus je heb beide handen vrij om de grootschoot 
goed aan te kunnen trekken.  
De tweede dag was de temperatuur –3 graden Celcius en af en toe een lekkere sneeuwbui 
waardoor er meer wind ontstond. De tweede dag was door de harde wind en de sneeuwbuien 
extra gaaf. We hebben lekker achter elkaar aan gejaagd. Dwars over het meer en meerdere 
eilandjes rondend. De zoon van Jonas hield ons in de gaten door zo veel mogelijk met ons 
mee te gaan. Hij stond op noorse schaatsen en een soort van surfzeil dat hij vast houdt boven 
en naast zijn lichaam (kitewing). Met de sneeuwbuien heeft hij ons meerdere keren op de 
vingers getikt omdat hij ons niet kwijt wilde raken.  
Net als de dag ervoor, werd er vlak voor de lunch een barbecue aangestoken. De bbq’s 
stonden langs de kant en op de onbewoonde eilandjes van het Orsameer. Het is heel 
gebruikelijk in deze noordelijke landen om ‘s winters de barbecueën. 
De derde dag hebben we niet gezeild door de ongunstige weersverwachting; –15 graden 
Celcius. Bij dergelijke koude temperaturen valt meestal de wind totaal weg. We hebben toen 
geskied. 
Achteraf gezien moet je wel een beetje geluk hebben op 1) voldoende ijsdikte, 2) geen of 
weinig sneeuw  en 3)  niet al te lage temperaturen in verband met windstilte. Ligt er veel 
sneeuw dan vegen ze drie banen in een driehoek-vorm, waardoor het mogelijk is om bij elke 
windrichting te ijszeilen. Je bent dan wel beperkt tot die drie baantjes. Wil je dat voorkomen ,  
ga dan in het begin van de winter.  Jonas is op de hoogte van de ijs en sneeuwcondities van de 
meren in deze gebieden waardoor hij de beste ijszeil plekken weet te vinden. 
Op het Orsameer, het Siljanmeer en het Runnmeer hebben we geschaatst. Op deze meren zijn 
mooie schaatstrajecten sneeuwvrij gemaakt. 
 
Het was een mooie vakantie! 
Groeten René Könst  
www.OutdoorEvents.se  (o.a.ijszeilen/zeilen/schaatsen/etc) 
 
 
 
 
 



 

Interview 
Dit keer hadden Cees en ik, via mail contact, dezelfde persoon in gedachten: Scheidend 
Commissaris Vloot Ruud Bekema. Tijdens telefoongesprek Ruud: “Oh…voor het roddelblad?  
(red: Weer eens iets anders dan ‘clubblad’) “Nou…wel leuk!” (red: Zucht van mijn kant af. 
Gedachtengang: Klinkt in elk geval positief ). Daags erna, 17 febr. zitten Cees en ik aan de 
keukentafel van Ruud en Liesbeth. De pikzwarte Labrador (hond) Timo is ook van de partij, 
maar wordt naar zijn mat 
verwezen. Koffie, thee en drie 
soorten koek! Ruud en Cees 
kletsen over Boot Holland in 
Leeuwarden. Zij zijn daar beiden 
geweest. Ruud vertelt dat hij zijn 
marifoonpapieren afgelopen 
winter heeft gehaald. Liesbeth 
laat mij een boek zien van de 
carnavalsvereniging: 55 jaar 
Meerkoetelaars Wieringermeer. 
Diverse actieve familie- en 
gezinsleden staan op foto’s in 
het boek. Ruud is hierop niet te 
vinden omdat hij, volgens 
Liesbeth, nooit verder kwam dan 
de bar. 
 
Vraag: Wie is Ruud Bekema? 
Ruud: “Dat ben ik!” (red: Moedeloos kun je van hem worden…) Ruud is geboren op 20 febr. 
1953. We gaan een stuk terug in de tijd. De opa van Ruud werkte bij de Cultuurmaatschappij 
tijdens het droogleggen van de Wieringermeer en bouwer aan de Afsluitdijk. Hiermee kon je 
punten verzamelen en je laten inschrijven voor een boerderij. Hij werd ingeloot: Het werd 
Zeugweg nr. 6 met 8 ha. grond. Men was verplicht een gemengd bedrijf op te starten. Opa 
kwam alleen te staan. De ouders van Ruud ‘trouwden bij opa in’ totdat Ruud in aantocht 
kwam. Toen verhuisde het aanstaand ouderpaar naar een noodwoning aan de 
Robbenoordweg. Deze noodwoningen zijn ongeveer 15 jaar in gebruik geweest. Na 2 á 3 jaar 
weer terug naar Zeugweg nr. 6. In 1964 naar nr. 22. Na de lagere school volgt Ruud de 
landbouwschool in Slootdorp. Toen gelijk aan het werk op de boerderij. In 1986 gaan Ruud 
en zijn vader een maatschap aan. Nu vormen Ruud en Liesbeth deze. In zijn omgeving is 
Ruud zo’n beetje de enige volledige akkerbouwer. “Eén nieuwe veehouder en voor de rest 
zijn het vooral deeltijd akkerbouwers of zijn het particulier bewoonde boerderijen geworden.” 
Ruud bewerkt 36 ha. Van oorsprong behoorde het land bij 4 bedrijven. Alles ligt aan één stuk 
achter de woning met gebouwen. Hoofdzakelijk pootaardappels, deze gaan over de hele 
wereld en mogen maar 1 keer per 3 jaar op een perceel staan. Teeltwisseling is belangrijk. 
Daarnaast verbouwt Ruud uien, zomer- en wintertarwe en gerst. Er dient zich tot op heden 
geen opvolger aan.  
Liesbeth Jonink is geboren op 17 dec. 1958 te Wieringerwerf. “Ik ken Ruud eigenlijk al mijn 
hele leven! Hij zat bij mijn broers in de klas. Bij moeder Bekema kwam ik als kind zijnde met 
vogellootjes aan de deur, maar Ruud hield zich toen helemaal niet met meisjes bezig.” 
Na de lagere school de Mavo gedaan. Hierna de driejarige opleiding ziekenverzorgster in 
Haarlem. In deze tijd, 29 jaar geleden, zagen Ruud en Liesbeth elkaar wél zitten! Gebeurde 
tijdens een bruiloft. Ruud was getuige van de bruidegom en Liesbeth genodigde van de bruid. 



 

Liesbeth kwam al rap over de vloer bij Ruud thuis. Ruud was per slot de 20e jarig! Daags erna 
vertrok Ruud met zijn ouders naar Ghana. Naar een broer van zijn vader die daar missionaris 
was. Liesbeth mocht best wel mee van Ruud! Maar ja….Liesbeth liet haar examen voor gaan. 
Ruud heeft een bijzondere tijd gehad in Ghana: “Er gaat een wereld voor je open.” Hij vertelt 
zijn ervaringen over dit land. 
Op een gegeven moment heeft Ruud de verkering ‘uitgemaakt’. Trouwen werd de volgende 
stap. In Wieringerwerf werd een huis gekocht. Negen maanden na de trouwdag, werd dochter 
Tineke geboren. “Allemaal heel netjes!” Zoon Martin en dochter Ellen maakten het gezin 
compleet. Tussen de regels door zegt Liesbeth: “En ik riep altijd – ik trouw nooit met een 
boer!”Alle drie de kinderen hebben gestudeerd. Hebben goede banen, zijn samenwonend in 
Haaksbergen, Amersfoort en Uitgeest. 10 Juli a.s. gaat Tineke trouwen. Voordat deze datum 
werd vastgesteld heeft ze eerst aan haar ouders gevraagd of het uitkwam vanwege hún werk 
en of haar vader géén zeilwedstrijd had! Tijdens de weekenden komen de kinderen veel thuis. 
Hier hebben zij nog hun vrienden. Liesbeth heeft na haar trouwen nooit meer gewerkt als 
verzorgende. “Eigenlijk veel op de school van de kinderen geholpen en na 9 jaar zijn we naar 
de Zeugweg verhuisd. Ik reed toen nog geen auto en deed veel op de fiets. Ruud zijn vader 
was toen ook nog werkzaam op het bedrijf. Langzamerhand ben ik meer gaan meewerken.” 
Vraag: Lezen jullie het clubblad? 
Liesbeth: “Ik lees hem wel. En kijk  er in wanneer Ruud weg is!” (red: Ruud is een fanatiek 
zeiler!) 
Ruud: “ Als hij binnen komt blader ik hem door. Later lees ik hem van voor tot achter.” 
Vraag: Hoe is jullie/je watersport verleden? 
Ruud: “Ik ben altijd al gek op water geweest. Vlotjes bouwen van jerrycans. Ik was een jaar 
of 16/17 toen mijn vader een 16m² kocht. Toen lid geworden van de WVA en een jaar of 5 
met de 16m2  gevaren.” 
(Liesbeth weet dat Ruud tijdens een wedstrijd in de prijzen is gevallen, maar kan dat bewuste 
tegeltje uit ’79 niet zo gauw vinden). Ruud zeilde vooral met zijn broer of zus. Ook nog eens 
een week naar een zeilschool geweest in Friesland. Ruud moest in dienst. 
Van varen kwam niet veel meer. De 16 m² werd verkocht en WVA lid af. Ruud koos voor de 
Marine, maar heeft nooit gevaren. Kwam op vliegkamp De Kooy in Den Helder terecht. Elke 
dag naar huis. Twaalf jaar geleden heeft Ruud samen met zijn broer een andere 16 m² 
gekocht. Maar naar een jaartje had zijn broer het bekeken. Ruud ging er zelf mee verder. 
Twee jaar geleden heeft Ruud het Waarschip 710 van Piet Lont gekocht. De 16m2 staat nu te 
koop.  De 24 Uurs Race wordt uitvoering besproken. 
Liesbeth: “Maar Ruud moet niet van mij verwachten dat ik een week mee ga zeilen. Eén dag 
of een zondagmiddag is voor mij voldoende. Ik houd ervan om wat te bekijken. Maar Ruud 
zeilt liever nog ‘een rakkie.’ Als we dán een haven binnen komen is het al gauw tegen 
sluitingstijd van bezienswaardigheden. De kinderen houden allemaal een beetje van zeilen, 
maar meer niet. Zeilen is Ruud zijn ding. Ik heb er weinig mee. De oversteek van Den Helder 
naar Texel vind ik al niets. Volgens Ruud spring je zowat naar Texel.” 
Vraag: Hebben jullie nog andere hobby’s? 
Liesbeth: “Hij heeft mij!” “ Foto’s bewerken op de computer en tuinieren.” 
Naar buiten kijkend wemelt het van allerlei soorten vogels die op voer afkomen.  
Ruud: “Schaatsen op natuurijs. De kunstijsbaan is niets voor mij. Twee keer de Elfsteden 
tocht geschaatst. De eerste keer ging er een lange winter aan vooraf. Weeks voor de Elfsteden  
had ik de Noord Hollandtocht gereden. Dus aardig getraind. Ik ben rijdend lid en kan altijd 
meedoen. Het is een heel eind, maar ik heb het evengoed weer gedaan.” 
Vraag: Zijn jullie een zomer of winter mensen? 
Ruud: “Zomer!” 



 

Liesbeth: “Maakt mij niet uit. Ik heb zoveel dingen te doen. Houd ook van lezen en ik ben 
zomaar weer gaan breien. Uren tekort. Maar ik hoef niet zonodig op vakantie.” 
Vraag: Wat is jullie idee over het Wieringerrandmeer? 
Ruud: “Over deze vraag heb ik nagedacht, want ik wist dat die zou komen! Voor mij is het 
tweeledig. Voor mijn collega’s en zelf als akkerbouwer zijnde vind ik het zonde dat deze 
grond opgeofferd wordt. Als watersporter zou ik het wel mooi vinden. Maar tegen die tijd 
lopen wij met een rollator. En gaan we met ‘De Zonnebloemboot’ over het 
Wieringerrandmeer! Voor de staande mast route is ‘het kanaal een beetje aanpassen’ al 
voldoende. 
Liesbeth: “Voor vele particuliere boerderijen en bedrijven is het triest. Onze ouders hebben 
gevochten om de polder droog te krijgen. En voor de werkgelegenheid valt het ook wel mee. 
Zie Agriport. Hier zouden werkelozen werken, maar het zijn veelal buitenlanders.” 
 
Wij gaan nog even de boten van Ruud bekijken. In een schuur zien we de boeien van de 
WVA liggen die  een ander kleurtje moeten krijgen. Tijdens de werkdag zullen deze weer in 
het Amstelmeer worden uitgezet. 
Afgenomen door: Cees Dubbeld en Hannie Meskers 
 
 
Zeilen of zeilen maken…door Bert Koeman 
“Ik heb het mooiste vak dat er is. Ik ben een ambachtsman, maar welke ambachtsman wordt 
nou voor zoiets gevraagd”. Zo begon Bert Koeman – zeilmaker in Medemblik – eigenaar van 
Zig-Zag zeilen – Kolibrizeiler én lid van onze vereniging. “Ik kijk zelf met veel respect tegen 
een prachtig gemetselde muur aan of een mooi 
gestraat stukje weg, maar ga eigenlijk nooit 
naar een praatje van een stratenmaker”. Bert 
kwam op uitnodiging een verhaal houden over 
zeilen, niet over het maken van zeilen of over 
de bezigheid op zich, maar over de materialen 
waarvan de zeilen gemaakt kunnen worden. 
Zeer interessant, zal in de loop van zijn verhaal 
blijken. De vragen vanuit de ruim 30 
toehoorders kwamen soms te vroeg. Hij wilde 
ook wat voor “straks”bewaren. 
Waar gaat zeilmaken over 
Voor de wind zeilt alles. Alleen en mast en 
verstaging doen het al. En verder is het 
eigenlijk: hoe meer je er op hangt hoe beter. 
Voor planerende boten zit daar wel een 
bovengrens aan. Maar het model van hetgeen je 
er op hangt doet er niets toe, als het maar 
weerstand geeft. Voordewindse spinakers zijn alleen maar bol, omdat ze anders niet blijven 
staan. 
Dus voor de wind daar hebben we het niet zo over. Omdat we altijd 1½ maal zo lang aan de 
wind varen en in onze beleving wel 3 keer zo veel, houdt mijn vak zich voornamelijk met 
aandewind varen bezig. Dan doen zeilen iets heel anders, dan gaat het om de wind die er langs 
stroomt. 



 

De materialen 
Op monofilm na hebben we het bij zeildoek altijd over garen, draadjes al of niet in combinatie 
met een filmlaag, een folie. Gebruikelijke garen op dit moment zijn: Polyeste, r meestal 
aangeduid als Dacron, Pentex, polyethyleennaphtalaat, Aramide, meestal aangeduid als 
Kevlar, Dyneema, of Spectra van Allied Signal en Koolstof, ook wel met de naam Carbon 
aangeduid. 
Wat doen we met het garen, hoe wordt het verwerkt tot zeildoek 
Hele oude manieren om van draajes doek te maken zijn breien en weven. Omdat bij weven de 
draden min of meer recht in het doek komen te liggen is dit eeuwen lang de manier geweest 
om zeildoek te maken. Dit weven heeft het heel lang volgehouden en heeft vlas, katoen en 
nylon voor ruimewindse zeilen, dacron, het begin van kevlar, spectra en combinaties met 
dacron overleefd. Geweven zeilen zijn fantastisch, lange levensduur, blijven heel, blijven ook 
lang heel aardig van vorm, ze herstellen van foute belastingen bv bij het reven. Dat kan 
doordat de haaks op elkaar geweven draden een geriefelijke vorm is. Enig nadeel van 
weefsels is dat ze maar in twee richtingen sterk zijn. In de schering en in de inslag. Om de 
diagonale vervorming van weefsels zo klein mogelijk te maken eworden er allerlei trucs op de 
weefsels los gelaten, het materiaal wordt gekrompen, de ruimte die bij goede weefsels zo 
klein mogelijk is wordt nog opgevuld. 
Plakken 
Plakken noemen we tegenwoordig graag lamineren, het is engels voor plakken. Met plakken 
ging een wereld open. Een laminaat bestaat in de meeste gevallen uit een folie- een 
polyesterfilm met daarop meestal een netje gelegd ( de zg scrim) - en daarop de dragende 
draden, dat weer afgedekt met een laagje film met aan de buitenkant al of niet een laagje 
doek, wat we taffeta noemen. 
Zo kunnen we o.a. doek maken dat in de lengterichting het sterkst is. We kunnen ook ineens 
andere patronen vormen dan alleen maar draden haaks op elkaar. Vezels die zich slecht laten 
weven kunnen we lamineren. Dus kunnen we ineens alle vezels gebruiken voor lamineren. 
Zoals Polyester, Pentex, Aramide, Dyneema en Koolstof. 
Doordat we op het folie geen weefsel hoeven plakken maar losse draden kunnen gebruiken 
liggen ze gestrekt, dus kunnen we doek maken wat in de lengterichting het sterkst is. Dus 
doek dat je vanuit de hoeken kunt leggen. Hiermee komen de zinvolle bi- en triradiale zeilen 
in beeld. Voorla op wat grotere schepen is dat een uitkomst omdat het zeil onder belasting 
beter in model blijft. 
Vezels in andere richtingen 
We onderscheiden twee hoofdstromingen: Individueel vervaardigde krachtlijnvolgende 
laminaten. D4, D3L, Genesis, H5 en zo voorts. En anderzijds de laminaten met extra dragende 
draden in een richting waarbij ze – mits goed bewerkt – heel goed in de richting van de 
krachtlijn komen te liggen. 
 
Al met al een boeiend verhaal van Bert Koeman. De diverse materialen konden worden 
bekeken en gevoeld, waarbij je soms niet het idee had dat je zeildoek in je handen had.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wedstrijdplanning 2009 (concept 2)  
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  
Westwadrace 3 oktober  
Westwadrace, indien geen doorgang op 3 oktober uitwijkdatum 4 
oktober 
Andere belangrijke evenementen 
Rondje Pettemerboei 21 mei 
(Hemelvaartsdag) 
Verenigings sloepzeilen 13 & 14 juni 
Vrijdag 08.00 uur Gehandicapten zeilen 1e dag 26 juni 
Zaterdag 08.00 uur Gehandicapten zeilen 2e dag 27 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) 
 

Clubevenementen 2009 
Zondag 15 maart 14.30 uur Blo-karten (zie deze krant) 
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 
  15.00 uur onderdelenmarkt (zie deze krant) 
  19.00 uur Buffet 
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 
 


