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Allemaal een prachtige wel verdiende zeilvakantie gehad?  
Wout en ik hebben Giethoorn ontdekt. Veel gefietst (Wout zijn tempo = toeristen tempo). 
Mooie dorpen en havenplaats Blokzijl aangedaan. Laatste was favoriet bij Wout. Volop 
theater bij de sluis. Gezellig terras waar je lekker kunt eten/snacken. En… dáár in dat ene 
straatje heb je een tweede hands boekwinkel. Ben er twee keer geweest! 
Natuurlijk zijn we ook met een fluisterboot op pad geweest! Na drie uur rietkragen door 
natuurgebieden was Giethoorn een verademing. Klierende schooljeugd in die schuitjes. 
Gezien dat er diversen een ‘nat zeik’ haalden. 
Palingrace voorbij. Betekent voor W.V.A. einde zeilseizoen. Niets ‘Winterslaap’! Er is van 
alles te behalen op het terrein van bewijzen, diploma’s en certificaten. Tevens zijn er diverse 
andere activiteiten. Zie site W.V.A. en clubblad.  
 
Ben aan een nieuwe opleiding begonnen. Eén dag in de week naar school en een werkdag  
(zo niet langer) aan huiswerk. Heb mezelf aardig verslikt in het laatste! 
Terug in de schoolbanken! Een hele zit sinds mijn 5 jarige MAVO - 4 tijdperk. Heb 
hernieuwde kennis gemaakt met mijn ‘hamer uurtje’. Zo tussen 13.30 uur en 14.30 uur Als 
standaard bagage gaat er, ná die eerste schooldag, een halve liter Cola Light (blijft bocht) 
mee, om bij de les te blijven. Heb ik nog mazzel dat de middag zon niet op de ramen van het 
leslokaal staat te branden. Ervaring opgedaan met koffie automaten en het spontaan 
verdwijnen van mijn € 0,50 munten in zo’n kast.  
Moet ruimen. Criterium wordt; ‘iets niet meer leuk vinden’. Daar valt lid zijn van deze 
redactie onder. Waarschijnlijk zullen er onder u nu clubleden zijn die juichen e.o. opgelucht 
ademhalen!! U zult niet meer dóór mij benaderd worden om iets te schrijven. En achter uw 
vodden worden aangezeten om die stukjes op tijd (liefst met foto’s) in te leveren. Toch is het 
leuk om ook andermans verhalen te lezen; blijft u dus insturen. 
 
Inhoud clubblad: Vele pagina’s met informatie. Lekker voor gaan zitten en doorspitten! 
 
Wij komen elkaar vast wel weer eens tegen! 
 
Hannie Meskers - Warmerdam 
 
 
 
 
 
Copy voor het volgende clubblad inleveren voor 15 november a.s. bij de redactie. 
 
 
 



 

VANUIT DE PREEKSTOEL 
 
Het watersportseizoen is alweer bijna voorbij, hoewel in de mooie weekeinden van het najaar 
best nog wel een vaartochtje gemaakt kan worden. De dinsdagavondcompetitie is inmiddels 
verhuisd naar de zondagmiddag zolang het weer het toelaat voor de zeilende leden die het 
winteronderhoud en/of stalling wat hebben uitgesteld. 
Het was overigens een zomer die we als watersporter best een goed cijfer kunnen geven. 
Toch heeft blijkbaar de economische crisis enigszins invloed gehad op het vaarpatroon, want 
de algemene indruk van diverse havenmeesters en eigen waarneming is dat het toch wat 
rustiger was dan voorgaande jaren. 
Ook zie je veel bordjes te koop op boten hangen en soms al heel lang. Kleine boten verkopen 
is een moeilijke zaak maar aan de andere kant zie je de afmetingen groeien. Wat ook bleek uit 
de vloot die deelnam aan de 24 uur IJsselmeer. Aantal boten hetzelfde maar minder ruimte in 
de haven, hetgeen de organisatie voor het volgend jaar aan het denken gaat zetten hoe in de 
toekomst de vloot op te bergen na binnenkomst. Overigens hebben weer 2 leden van onze 
vereniging bijzonder gepresteerd in dit evenement. Michiel Lok was met zijn bemanning in de 
tocht 6e in de prestatielijst en Gerard Schalkwijk met zijn team 1e in de IRC 1. 
Beide schippers en hun bemanning van harte gefeliciteerd. 
Als het goed is leest u dit nog voor dat de Westwadrace van 3 oktober heeft plaatsgevonden 
en dan hoop ik dat u daar nog een mooi zeiltochtje aan zult beleven. 
Over een paar weken zien we elkaar tijdens de Najaarsvergadering op vrijdag 23 oktober. 
En daarom wil van deze preekstoel gebruik maken om elk lid met de neus op de feiten te 
drukken en wel om het volgende: Het bestuur is nu een half jaar incompleet vanwege het 
gebrek aan een kandidaat voor de functie Commissaris Vloot. 
Persoonlijk heb ik bij mijn aantreden als bestuurslid gesteld dat ik het slechts voor 3 jaar zou 
doen en in maart volgend jaar is dat dan zover en treed ik tussentijds uit het bestuur. Dat geldt 
ook voor Sjaak Meskers als Commissaris Opleidingen. Jammer genoeg heeft Sjoerd van der 
Werf als Commissaris Wedstrijden onlangs aangegeven dat een goed functioneren als 
bestuurder hem niet lukt in combinatie met zijn werk in Amsterdam. 
Dus beste leden, tijdens de Najaarsvergadering, die overigens verplaatst is van 20 oktober 
naar Vrijdag 23 oktober 20.00 uur , moet er een kandidaat zijn voor de functie Commissaris 
Vloot en in de Algemene Jaarvergadering 2010 kandidaten voor de functies voorzitter, 
Commissaris Opleidingen en Commissaris Wedstrijden. 
Dat is niet niks, maar ze moeten er wel komen en daarom hoop ik dat er een aantal leden in de 
middelbare leeftijd en iets jonger zich bereid stelt om deze functies in te vullen. 
Komen er geen kandidaten dan gaat het licht uit. Want U mag niet verwachten dat de 
secretaris en de penningmeester de club alleen gaan besturen. 
Wat mijzelf betreft, ik ben een aantal jaren geleden begonnen om bestuurlijke 
verantwoordelijkheden af te bouwen, vandaar destijds mijn besluit om slechts 3 jaar in het 
WVA bestuur te functioneren. Na mijn aftreden ben ik uiteraard wel beschikbaar voor 
projecten en diensten, waarbij ik denk aan het vormen van een werkploeg die een dag in de 
week samen aan het werk is aan materieel en opstallen van de vereniging. 
Ik hoop dat u hiervoor begrip heeft. 
Vraag jezelf eens af of je toch niet een paar jaartjes aan het roer van de club wil staan, echt zo 
moeilijk is het ook weer niet, je staat er immers nooit alleen voor. 
Tot ziens  
Theo Souren 
voorzitter  
 



 

Najaarsvergadering 2009 
 
 
 
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering van de 
WatersportVereniging Amstelmeer op vrijdag 23 oktober 2009 in het clubhuis “De Aak” in 
De Haukes. Aanvang 20.00 uur. 
 
 
 
Agenda 
 
 

1. Opening  
2. Mededelingen van het bestuur 
3. Behandeling van het verslag ALV 17 maart 2009 
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor het jaar 2010 
5. Begroting 2010 
6. Presentatie activiteiten winterseizoen en  
7. Concept wedstrijdkalender 2010 incl. discussie clubwedstrijden  
      (in één weekend/ verdelen over zondagen/anders) 
8. Verkiezing commissaris Vloot 

Als kandidaat stelt het bestuur voor  ------------- 
Tegenkandidaten kunnen zich tot een week van tevoren melden bij de secretaris. 

9. Rondvraag 
10. Prijsuitreikingen 
11. Sluiting 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Van de penningmeester 
 

Begroting 2010 
 
 

Inkomsten  Uitgaven  
 €  € 
Rente 2.600 KNWV 6.000 
Passanten 500 Elektra/gas 3.000 
Kantine 7.500 KantineE 5.800 
Opleidingen 3.800 Opledingen 1.300 
Evenementen/wedstrijden 1.000 Evenementen/prijzen 500 
Contributie 12.000 Porto-/drukkosten 3.000 
Liggeld 25.000 Huur haven 17.955 
Kraan/slipway 2.100 Kraan/slipway 300 
Vastrecht walstroom 650 Belastingen/heffingen 1.000 
Verbruik walstroom 600 Water/telefoon 500 
Walplaatsen 600 Walstroom installatie 400 
Adm.kosten haven 400 Verzekeringen 1.500 
Verkoop boten 400 Diversen algemeen 5.000 
Diversen 800 Diversen onderhoud 1.800 
  Rente/kostenbank 240 
  Aankoop boten 1.500 
    
  Verwacht resultaat  2010 8.155 
    
 57.950  57.950 
 
 
 
 
 
 
MOSSELENAVOND 
 
Zaterdag 31 oktober a.s. om 19.00 uur is de jaarlijkse mosselenavond in clubhuis de Aak. 
Voor de mensen die niet van mosselen houden is er sliptong. De kosten die hieraan zijn 
verbonden is de dagprijs van de mosselen en de sliptong. 
Wilt U zich opgeven voor een gezellig avondje vis en mosselen eten doe dit dan zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk 23 oktober, want vol is vol. 
Inschrijven kan bij Sjaak Meskers, tel. 0223-532603, mailadres sjaak-karin@quicknet.nl 
onder vermelding van mosselen of vis. 
 
 
 
 
 
 



 

Uitslagen Amstelmeer Trophy Wedstrijden 2009 (15 & 16 augustus) 

Uitslag Open klasse         (SW factor) 
No Type Naam Bemanning Punten 
1 Randmeer Jaap Wognum Anja Boersen/Cor Walrave 3,0 
2 Vrijheid Alex van der Hoek Adriaan Bais 8,0 
3 Randmeer Johan Koekkoek Sjaak Meskers 11,0 
4 Jan van Gent Ramon Huele Lieuwe Beets 11,0 
5 Vrijheid Ton Roelofsen Coen Dijkstra 15,0 
6 Efsix Peter Glim Jan Meilink/Dennis Steverink 16,0 
 
Uitslag Kajuit klasse         (SW factor) 
No Type Naam Bemanning Punten 
1 Dehler31 Cees van Silfhout Piet Wildschut 5,0 
2 Waarschip 710 Ruud Bekema Hannie Meskers 5,0 
3 Compromis 909 Wico Stam Leo Bijlsma 9,0 
4 J24 Marco Westra Leon Koks etc. 11,0 
 
Uitslag Top 
No Naam Bemanning Punten 1 2 3 
1 Team Siep en Peter Siep en Peter 4,0 2 1 1 
2 Maarten Cobelens Daan Bakker 6,0 1 2 3 
3 Gerard Schalkwijk Laura Engel 8,0 3 3 2 
4 Ate van der Land Robert Prak 12,0 4 4 4 
 
 
 
 

Combi Zuiderzee 
In het weekeinde van 29 en 30 augustus heeft de Watersportvereniging Amstelmeer 
jeugdzeilwedstrijden georganiseerd op het Amstelmeer. Deze wedstrijden waren de laatste in 
een serie van de zogenaamde Combi Zuiderzee die dit watersportseizoen zijn gehouden op 
diverse locaties in noordelijk Noord-Holland. De weersomstandigheden waren op zaterdag 
voor volwassen zeilers wellicht ideaal maar voor de jeugdige zeilers waaide het toch even te 
hard , waardoor het wedstrijdcomité het op die dag bij 1 wedstrijd moest laten. Zondag was de 
wind gelukkig wat minder en konden er 3 wedstrijden worden gevaren waardoor er toch 4 
resultaten zorgden voor een complete serie. De deelnemers zeilden in de jeugdklassen:  
Laser 4.7,  
Splash,  
Optimist en  
Open BIC 
De jonge zeilers weerden zich danig op het door windkracht 5 tot 6 woelige Amstelmeer en 
hun conditie werd telkens weer op de proef gesteld als zij hun boot weer overeind moesten 
zetten na het kapseizen.  
De prijswinnaars werden zondagmiddag dan ook met flink applaus beloond door ouders en 
aanwezig publiek in de kantine van de WV Amstelmeer. 



 

De andere wedstrijden zijn afgelopen maanden georganiseerd in Medemblik, Uitgeest , Hoorn 
en Enkhuizen. 
Behalve de prijzen voor dit weekeinde werden ook prijzen uitgereikt aan kinderen die op alle 
locaties hebben deelgenomen en daar in totaal ook de beste prestatie hebben geleverd. De 
organiserende WV Amstelmeer is dan ook apetrots op de 10 jarige Evi Sijs die hier de 1e prijs 
in ontvangst mocht nemen in haar Klasse Optimist- C. 
De WV Amstelmeer neemt volgend jaar weer deel aan de  
Combi Zuiderzee jeugdzeilwedstrijden en hoopt dan nog meer jeugdige zeilers aan de start 
te zien.  
 
De prijswinnaars van weekeinde van 29 en 30 augustus zijn: 
Laser 4.7   
1. Jan Dokter  (WV Hoorn) 
2. Louise Weel (WV Hoorn) 
Splash 
1. Rick Meskers  ( WV Amstelmeer) 
2. Malik Kramer ( WV Amstelmeer) 
3. Ruben Bloem  (WV Amstelmeer) 
Open BIC 

1. Vasco Akkerman (WV Hoorn) 
2. Koen van Emmerik (WV Hoorn) 

Optimist –A 
1. Sander van Veldhuijsen (WV Hoorn) 
2. Maarten van der Veer (WV Hoorn) 
3. Jeroen Dubbeld (WV Hoorn) 

Optimist – B 
1. Hidde Timmer (WV Hoorn) 
2. Skye Tomie Doerk ( WV Hoorn) 

Optimist – C 
1. Guido Buwalda (WV Hoorn) 
2. Merijn Munniksma (ZZV) 
3. Lu Coffeng              (ARZV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Palingrace 20 september 2009 
Zondag 20 september is het watersportseizoen 2009 afgesloten met de traditionele Palingrace. 
De weergoden waren dit evenement gunstig gezind. Het was zonnig met een windkracht 3 uit 
noordwestelijke richting. Aan het evenement is deelgenomen door 61 zeilboten, verdeeld over 
meerdere klassen en 9 motorboten, waarvoor een puzzeltocht op het water was uitgezet. 
Diverse boten waren reeds een dag van te voren in De Haukes gearriveerd. Bij de 
voorbereiding van de palingrace op zaterdag werd aan ondergetekende gevraagd, wat de 
opdracht voor de motorboten was. Of ik kon vertellen, wat de opdracht van de puzzeltocht 
zou zijn. Op mijn antwoord, dat ik dat niet zou vertellen, werd weer aangedrongen om een 
richting aan te geven. Dat moet je natuurlijk nooit vertellen, want tegenwoordig is veel van 
internet te halen. Ik heb maar als antwoord gegeven dat het iets met internet te maken had. Dit 
was de volgende middag na de puzzeltocht te merken, want er waren 2 formulieren ingeleverd 
met als gevonden woord “inlogcode randmeer”. Heel leuk bedacht, maar niet goed. 
Op de dag zelf werd na afloop van de puzzeltocht door de jongste puzzelaar gevraagd, wat het 
antwoord was. Op mijn antwoord dat ik dat bij de prijsuitreiking zou vertellen, kwam deze 
deelnemer met de vraag of hij mij iets te drinken kon aanbieden. Hierop antwoordde ik dat dat 
lekker zou zijn, maar dat ik toch het antwoord niet zou geven. 
Bij de zeilboten werd deelgenomen door boten in de Kajuitklasse, de Randmeerklasse, de 
Centaurklasse, de Splashklasse en de Jeugdklasse. De laatste klasse bestond uit 2 Optimist 
zeilers en een koppel in de Cadet. 
De baan bestond uit het klassieke rondje om alle wedstrijdboeien, voor de jeugdklasse uit de 
boeien 6, 5 en 4. Door het comité was gekozen voor 1 ronde om de boeien. De achterliggende 
gedachte was, dat er na afloop nog veel te puzzelen was met het verwerken van de lijsten en 
het feit, dat de groep deelnemers uit Den Helder weer op tijd moesten vertrekken. 
Na verwerking van de lijsten was de uitslag: 
Kajuitklasse Openklasse Centaurklasse 
   
Andele de Zwart René Reigel Daan Bakker 
Cees van Silfhout Siep v.d. Land Offers 
Leo Bijlsma Adriaan Bais De Graaf 
   
Randmeerklasse Splashklasse Jeugdklasse 
   
Sjaak Meskers Rick Meskers Wietse en Sven 
Peter Engel Timor Laagland Evi Sijs 
René Könst Jesse Kapitein Ties v. Kipshagen 
 
Motorboten 
De te vinden letters waren: C R D N L M R K R N G 
Hiervan moesten de volgende 2 woorden gemaakt worden: 
CARDINALE MARKERING 
De winnaars werden Libbe en Bea Herder. Zij hadden 1 woord gevonden, nl. markering. De 
2e plaats was voor R. Makkes en De Kliever. Zij hadden een creatieve oplossing met 
“Randmeer gemak”.  
 
Sjoerd van der Werf 
 
 
 



 

Zeeziek? Probeer vitamine Zee! 
Michelle Blaauw – KNRM 
 
Zeeziekte is een door velen gevreesd euvel en kent volgens de cynici drie stadia: 
1. Je bent bang dat je dood gaat 
2. Je hoopt dat je dood gaat 
3. Je bent bang dat je niet dood gaat 
 
Er is al veel gepubliceerd over de oorzaken en mogelijke bestrijding van zeeziekte, 
maar dit is een nieuw gezichtspunt.  
Hoe komt het dat tijgers en varkens niet zeeziek worden? Ze hebben een mechaniek 
in hun systeem dat maakt dat ze niet ziek worden van bedorven voedsel: ze breken 
histamine af. Dat maakt ze – als bijproduct - ongevoelig voor zeeziekte. 
In het Duitse watersporttijdschrift Yacht magazine van januari 2005 heeft een 
uitgebreid artikel gestaan over de relatie tussen het histamineniveau in het bloed en 
zeeziekte. Hoe meer histamine, hoe gevoeliger voor zeeziekte je bent. Door 
histaminearm voedsel te eten wordt de gevoeligheid verminderd.  
 
Slim eten en drinken 
Pas daarom op met rode wijn, bier en kaas. Vermijd lang houdbaar voedsel zoals 
salami, worst of tonijn in blik, of kant-en-klaarmaaltijden, want die hebben een hoog 
histamine-gehalte. Ook voor spinazie, tomaten en alle rode sauzen moet je uitkijken. 
Verder zijn bijna alle zuivelproducten af te raden, behalve melk. 
Beter af ben je met vers fruit en verse levensmiddelen. Brood, rijstwafels en 
roggebrood zijn prima. Melk, water, thee, en appelsap kunnen ook. Stel uw 
boodschappenlijst eens samen aan de hand van een lijstje voor een histaminearm 
dieet en ervaar het 
verschil. 
Lekker slapen 
Slaap is ook een goede 
histamineverlager. Tijdens 
een nacht slaap verdwijnt 
het grootste deel van de 
histamine uit het lichaam. 
Slaap met de voeten in de 
vaarrichting, dan komt de 
maaginhoud niet steeds 
zo hinderlijk omhoog! 
Bestrijding 
Om het histamineniveau 
te verlagen en de kans op 
zeeziekte te verkleinen 
zijn vitamine C kauwtabletten het meest effectief. Een dosis van 4 x 500 milligram per 
dag verlaagt het histamineniveau aanzienlijk. Het is het enige middel dat ook nog 
helpt als je al zeeziek bent. 
Het werkt! 
Bij de KNRM hebben de meeste bemanningsleden gelukkig niet zo’n last van 
zeeziekte, maar ook bij ons wordt er momenteel met succes geëxperimenteerd met 
vitamine C. “Zorg dat je wat te doen hebt”, zegt de Helderse reddingbootschipper. 
 



 

Zeilen is meer dan een sport, ook vertrouwen en teambuilding zijn 
belangrijk 
Door mark borsje 
 
Schagen- Mijn zeiltraject begon allemaal, op een koude februari avond toen mijn 
baas/werkgever vroeg of het mij leuk leek om een zeilcursus te gaan volgen. Ik was meteen 
enthousiast en de inschrijving was al snel een feit. Nog zes weekjes moest ik daarna wachten, 
maar toen begon het echte werk dan toch. 
Het was voor mij allemaal nieuw, ik had geen idee wat me te wachten stond, maar naarmate de cursus 
vorderde begon ik er steeds meer plezier in te krijgen. De theorieavonden vlogen voorbij, vooral de 
twee lessen over het leren leggen van knopen waren erg boeiend. Ik had nog geen ervaring met het 
leggen van knopen, en had er in het begin dan ook wat moeite mee, maar nadat ik de logica van de 
knopen begon te begrijpen verging mij dat steeds makkelijker. Ook op de ‘gewone’ theorieavonden 
werd me al gauw duidelijk dat ik zeilen best leuk zou gaan vinden. Het was interessant en nieuw voor 
mij, hierdoor leerde ik in een korte periode een hoop nieuwe dingen bij. Nadat we alle theorieavonden 
hadden gehad stond voor ons nog een klus op het programma. Een klein toetsje om te zien of je alles 
onder de knie had. De eerste paar vragen vergingen mij zeer goed, en mijn zelfvertrouwen steeg dan 
ook. Toch had ik de toets uiteindelijk, maar nipt weten te behalen, met twintig foute antwoorden van 
de 70 was het net aan een voldoende. 
Op diezelfde avond kreeg ik te horen wie mijn zeilinstructeur zou gaan worden. Het werd Piet Lont. Ik 
zou samen met hem en Jordy Busser, die al enige ervaring had, beginnen aan de praktijklessen. Helaas 
zou het voor mij nog even duren voordat het ook daadwerkelijk kon. Met de zaalvoetbal was ik 
namelijk ongelukkig door mijn enkel gegaan. Hierdoor was er een scheurtje gekomen in mijn 
enkelband. Een valse start was hiermee gemaakt, maar deze schade zou al snel worden ingelopen. 
Nadat ik redelijk tot goed hersteld was van mijn blessure begon het avontuur op het water.  
In het begin was het allemaal nog wel erg onwennig voor mij, het was duidelijk te zien dat Jordy een 
hoop meer ervaring had als mij. Bij het optuigen van de centaur stond ik er wat beduusd bij. Piet legde 
alles uit en ik liet het allemaal op me afkomen. Eenmaal opgetuigd gingen we het Amstelmeer op. Ik 
zat wat zenuwachtig in de boot, vooral op de momenten dat er veel helling werd gemaakt vond ik het 
maar wat eng. Voor mijn gevoel kon de boot elk moment omslaan, maar gelukkig gebeurde dit niet. 
De eerste les vloog voorbij, en ondanks het wat onwennige begin had ik het reuze naar mijn zin gehad. 
In de daarop volgende weken ging het elke keer een stukje beter, we leerden elke week weer wat 
nieuws. Met het afmeren van de boot had ik al snel niet heel veel problemen meer. Vooral man over 
boord was voor mij in het begin nog lastig, maar hoe vaker ik dit oefende hoe beter ik het er vanaf 
bracht. Nadat ik voor mijn gevoel alle bijzondere verrichtingen aardig onder de knie had, was het voor 
mij belangrijk om het aanvoelen van de wind onder controle te krijgen. Ik had er op sommige 
momenten geen moeite mee, maar op het andere moment vergat ik het, en moesten we onszelf 
corrigeren. 
 Nadat Jordy een paar lessen eerder als mij te horen had gekregen dat die was geslaagd, was mij er 
alles aan gelegen om dat zelfde resultaat te behalen. Halverwege  augustus was het dan zover, m’n 
laatste les was aangebroken, maar toch had ik altijd nog die lichte twijfel over me heen. Nadat we de 
boot hadden opgetuigd gingen we het water op. Deze oogde rustig, wat voor mijn gevoel plezierig 
was. Halverwege de les kwamen daar dan de verlossende woorden van Piet. ,,Je bent geslaagd.” Ik 
slaakte nog net geen vreugde kreet , maar van binnen was ik erg gelukkig. Een last viel van mij af en 
voor mijn gevoel zeilde ik ineens een stuk beter. Hoe dat kan geen idee, maar blijkbaar had ik de druk 
voor mijzelf erg hoog opgevoerd.  
Ik kijk met een zeer tevreden gevoel terug op de afgelopen paar maanden, ik heb een hoop geleerd, 
maar bovenal ben ik weer een levenservaring rijker geworden. In de toekomst hoop ik mijn 
zeilervaring verder te kunnen uitbreiden. Dit zal niet meer door middel van een cursus zijn, maar door 
met vrienden een bootje te huren.  
Om te beginnen op Curaçao waar ik eind september en het grootste gedeelte van oktober vertoef. Met 
een straf windje wat altijd over het eiland heen raast, hoop ik mijn kunsten zonder instructeur te 
kunnen tonen. Ik kan een ieder dan ook aanraden om of een cursus te gaan volgen of gewoon lekker 



 

een tochtje op het water te maken. Want op bepaalde momenten kan je je rust pakken waar dat nergens 
anders kan. En wat is er nou mooier dan in een mooie omgeving te genieten van het leven.  
 
 
 
 
 
 
Verslag praktijklessen kielboot 1 
Gegeven door Hans  Boersen aan Lisette Zijm en Mieke Bontekoning 
Zaterdag 16 mei 2009; 
1e keer les, maar nu in de praktijk! 
Begrippen windrichting  & windkracht doorgenomen.Boot verhaald om de steiger, verschil 
tussen de fok en de genua uitgelegd.Samen de boot op en afgetuigd, zeilen gehesen en 
gestreken. Begrippen schoten, vallen doorgenomen en het reven van het grootzeil voorgedaan. 
Windkracht 4 a 5, niet gevaren. Bij Lisette thuis Windguru;  spot Amstelmeer doorgesproken, 
zodat de volgende keer de wind en de windrichting  bij hen bekend zijn voor aanvang van de 
lessen. 
Vrijdag 22 mei 2009; 
2e  keer les, voor het eerst op het water 
Samen met de meiden de door hen getekende situatie doorgenomen hoe je de haven uitvaart. 
Alle twee een mooie schets gemaakt en de windrichting en sterkte goed bekeken. Echter, 
beide dames zaten er qua windrichting 90 graden naast. Dus 180 graden tussen de beide 
tekeningen, hoe kom ik nu de haven uit? 
Bij aanvang het verschil tussen diverse reddingvesten uitgelegd  en  verteld dat de 
reddingvesten automatisch opblazen. Tevens laten zien dat de reddingvesten een verschillend 
drijfvermogen hebben b.v. 150 newton of 275 newton. Grote meiden zware vesten,  tevens het 
aantrekken voorgedaan. Vervolgens de boot opgetuigd en de haven uit, tenminste dat was de 
bedoeling. Echter, achter de steiger over bakboord vastgelopen.  De schipper voor de eerste en 
laatste keer in zijn onderbroek overboord. De dames nemen volgende keer een badpak en een 
handdoek mee. Bij het omkleden van de schipper hebben de dames beloofd alleen naar het 
windvaantje te kijken. 
Voorts halve wind gevaren zowel Mieke als Lisette zijn drie keer overstag gegaan. Lisette nog 
even aangegeven dat met het door de wind gaan het overige verkeer goed in de gaten 
gehouden moet worden.   De schipper hield een aankomend buitje goed in de gaten, want daar 
zat een bak wind en regen in. Dus op tijd voor de wind naar de haven gevaren. Mooi op tijd 
binnen, alles netjes droog, laat nu het weer maar losbarsten. 
Zaterdag 30 mei 2009; 
Een dubbele les gegeven, dus les 3 & 4 
Ik heb een kaartje gemaakt van de haven waarop de meiden de wind kunnen aangeven  om 
vervolgens de juiste uitvaartroute te bepalen.  De meiden kijken thuis op windguru en bepalen 
op de kaart de windrichting en windsterkte. Ik heb een kompas meegenomen de werking 
uitgelegd en samen hebben wij het magnetische noorden in de kaart gezet. 
Er stond een stevig windje 3 a 4 beaufort met in de vlagen windschiften van  20 graden. 
Vandaar dat de haven anders is verlaten dan volgens het originele plan. En geloof mij, dit 
kwam niet alleen omdat de fok op zijn kop zat. 
Op het meer aan hoger wal gebleven en mooi gevaren in het oppertje van de dijk. Halve wind 
van boei  1 naar 2,  daarna afgekruist naar boei 3. Dit om een ongecontroleerde gijp te 
voorkomen. 



 

Vervolgens hebben wij het stormrondje geoefend i.v.m.  het stevige briesje.  En op een 
klapgijp zitten we immers niet te wachten.  Daarna halve wind naar boei 6 gevaren en 
vervolgens hoger wal opgezocht bij boei 1. Omdat de dames zeer dicht langs de tonnen 
gevaren zijn heb ik uitgelegd dat als zij een boei raken een 360 graden rondje moet worden 
gedraaid. Dat hebben beide dames 2 keer geoefend en dat ging super. 
Omdat wij 4 uur op het water hebben gezeten hadden wij koffie mee, dus tussen door even 
een lekker bakkie genomen. Toen voor de wind het zogenoemde melkmeisje gevaren en aan 
het eind van het rak gecontroleerd gegijpt.  De stopwatch van mij, die op zijn kant stond, is 
niet omgevallen en dat bij een windje 3: hartstikke goed. Voorts terug naar de haven 
opgekruist. 
Zondag 31 mei 2009; 
5e les 
Zoals  iedere keer de weersverwachting doorgesproken. De windrichting was Oost Noord 
Oost (ONO) kracht  3 a 4 bf.  De dames hebben besloten om de boot op te tuigen  aan de 
overzijde van de Jollen- steiger. Tot mijn verbazing begonnen de dames  meteen al met 
optuigen, voordat we overgeroeid waren. Mieke  keek naar me en zei: “je kijkt weer alsof we 
iets niet goed doen”.  Dus eerst overgeroeid en daarna weer opnieuw opgetuigd. Omdat de 
boot met zijn neus in de wind lag, de dames uitgelegd dat indien de giek tegen de wind in 
wordt geduwd de boot draait. Daarna de boot  in de goede richting afgeduwd, roer in de goede 
richting en de fok bak gezet .  Vlekkeloze afvaart daarna mooi het meer op met een rif in het 
grootzeil  en de kleine fok.  Op het meer halve  wind gevaren en oefeningen gedaan.  O.a.  
met halve wind naar boei 2 varen, voor de boei  iets afvallen en daarna tegen wind naar de 
boei  varen, vlak voor de boei tot stilstand komen en de fok bak zetten en weer weg vallen. 
Tot mijn verbazing verliep het goed tot zeer goed dus tijd voor een oefening die iets meer van 
het denkvermogen eist. Lisette mocht  met halve wind bij boei 2 wegvaren met de boodschap 
dat zij precies 5 minuten later weer bij de boei  terug moest zijn,  na 2 minuten en 30 
seconden overstag en met een tolerantie van kleiner dan 10 seconden waren wij weer op tijd 
terug,  goed zo.  Later Mieke voor de wind bij de zelfde boei met de zelfde boodschap 
weggestuurd.  Na bijna 2 minuten viel het kwartje dat zij voor de wind snel een eind weg is.  
Mieke stuurde meteen overstag en met 2 slagen wist zijn met een tolerantie van 20 seconden 
toch op tijd de boei te halen.  
Genoeg indrukken voor deze les; de dames nog even laten varen en terug naar de haven. 
Tijdens de evaluatie besproken dat het weer een essentiële rol speelt voor de lol die je tijdens 
het zeilen kunt hebben. En dat als (vooral in het begin) je lekker wilt zeilen en een afspraak 
maakt met je zeilmaatje je beter het weerbericht als leidraad kunt aanhouden dan je agenda. 
Maandag 8 juni 2009; 
6e les  
Vanavond bijna geen wind. De dames hebben de boot opgetuigd en zijn (bijna) zelfstandig de 
haven uitgevaren. De dames uitgelegd dat indien de wind niet door zou draaien naar het 
oosten zoals beloofd, dat het om 20.00 uur zeuren wordt en inderdaad. Met een lucht vol 
luchtballonnen (die houden wel van een lekker rustig avondje) heeft Mieke koers gezet 
richting het steigertje bij de voormalige start-toren. Ondertussen kon ik mooi Lisette even 
overhoren over de namen van de diverse bootonderdelen.  Viel mee, termen zoals 
lummelbeslag kwamen spontaan naar boven,  een bolder en een kikker werden over een kam 
geschoren, maar dat ronde ijzeren ding waar de schoot omheen gaat was te hoog gegrepen. 
Mieke heeft 2 keer geoefend om bij de steiger aan te meren, de eerste keer schoten we er 
voorbij maar de 2e keer ging het goed. 
Geoefend met het opvissen van de overboord gegooide stootwil. Om in het vervolg hierop de 
man overboord actie te kunnen gaan oefenen. Lisette ging achterste voren op de rand zitten en 
trok de zogenaamde drenkeling met 1 handje omhoog.  Opnieuw met beide knieën binnen de 



 

rand en 2 handen stevig uit de mouwen.  Vervolgens de situatie geschetst  dat het slachtoffer 
hulp nodig heeft en dat beide dames hierbij nodig zijn. Dus de boot tegen wind in stilleggen 
anker uitgooien en zeil laten zakken. Volgens Lisette was er geen anker aan boord? Toch 
maar even kijken in het vooronder, hé  dat ijzeren ding lijkt op een anker. Vervolgens heb ik 
de werking van een parapluanker uitgelegd.  De ankerlijn voorop de kikker vastgezet en 
gooien maar. Vreemd het anker doet het niet. Mieke zegt: “ niks aan de hand gewoon nog een 
keer uitgooien”.  Maar na 2 pogingen blijkt dat een anker met een ankerlijn van 4 meter op 
een plekje met een diepte van 5 meter niet werkt.  
Dus 2 lijnen aan elkaar geknoopt  en de boot ligt voor anker. De beide dames beloofden thuis 
deze materie nog een keer door rustig door te lezen, vooral over de hoeveelheid te zetten 
ankerlijn.  Overige termen met betrekking tot het ankeren niet doorgenomen. Het gaat even 
om het idee “wat is dat stuk ijzer voorin en wat kan ik er mee?”.  
Daarna nog wat rakken gevaren en de dames hebben het moeilijk om de zeilen in de juiste 
stand te krijgen. Als je alleen maar met dikke wind hebt gevaren, is varen met bijna geen wind 
moeilijker dan je had verwacht. 
Woensdag 17 juni 2009 
7e les 
Omdat wij graag op een woensdagavond wilden varen mochten wij van Michiel Lok op zijn 
waarschip 5.70,  genaamd Vrije Vogel, varen. Opgegeven wind 3 a 4 BFt, echter de wind 
kwam van zee en zoals wij al vermoedden zakte deze om 20.00 uur in. Eerst de verschillen 
met de Centaur bekeken, nieuwe termen zoals valstoppers en een overloop en hen de 
bijbehorende functies uitgelegd. En kijk, kikkers op de giek waar je heel simpel de reeflijnen 
mee vast kan zetten en dan natuurlijk een buitenboordmotor waarmee  je gewoon tegen wind 
de haven uit kunt varen. 
Omdat wij in het begin veel aan de noordoost kant van het meer hebben gevaren, hebben wij 
besloten het gehele meer rond te varen. Samen met de meiden de  banenkaart van de WVA 
bekeken en besloten om tegen de klok in van boei 6 naar 1 te varen. Eerst een stukje tegen 
wind in kruisen naar boei 6 en bij boei 5 beheerst gegijpt. Uitleg  gegeven over het feit dat als 
de wind schift, dat indien je dan overstag gaat, deze schift in je nieuwe  koers  in je voordeel 
werkt. 
Al met al een avondje wat weer veel te snel omging op ons privé meertje. Want wij waren de 
enige boot. Tijdens de evaluatie voorzichtig iets verteld over schijnbare wind, want bijna 
tegen wind in varen zoals het vaantje aangeeft dat gaat net niet. 
Maandag 24 augustus 2009; 
8e les 
Na een lange periode van vakantie en de diverse keren dat wij voor niks naar de haven zijn 
gereden, omdat er te veel wind stond om te lessen, eindelijk weer varen. Nou dat hebben we 
geweten, dat er een kleine vakantie tussen heeft gezeten. De dames waren ongeveer alles weer 
vergeten. Om te beginnen met het weer checken, windguru was niet van toepassing deze 
avond.  Ik heb verteld dat het vrij bol weer was en dus de kans op een fikse bui niet moest 
worden onderschat. Gelukkig is het één en ander uitgebleven en troffen we mooi weer.  De 
dames moesten de genua optuigen en het grootzeil natuurlijk zonder rif. 
Vol goede moed begon Lisette op te tuigen zonder in de gaten te houden dat de boot wellicht 
nog verhaald moest worden, oeps een klein foutje. Mieke deed het beter en kwam met de 
stormfok aan in plaats van de genua. Samen presteerden de dames om dat kleine ding op zijn 
kop vast te maken. 
Snel maar weer vergeten , voor de rest hebben we leuk gevaren. Als lesstof is behandeld het 
zoeken van de wind in het water. Dus het meer oversteken van A naar B en dan telkens kijken 
waar de wind zit en uit welke richting hij komt. Ook hebben we telkens in de gaten gehouden 



 

of de haven bereikbaar bleef, dus ook met weinig wind lagerwal voorkomen.  Anders kan het 
wel eens een latertje worden. 
Donderdag 10 september 2009; 
9e les 
Dikke bries vanavond. De meiden staan op scherp hebben er zin in en gekeken waar de wind 
vandaan komt. NNO windje 4 beaufort. Dus op naar de overkant roeien om een goede 
startpositie te verkrijgen. Wij gaan gereefd van start en ik vraag de dames of ze alles mee 
hebben voordat wij naar de overkant roeien. Ja hoor alles is mee 2 peddels, reeflijn enz. 
Aan de overkant aangekomen hebben we 2 fokken mee en geen grootzeil. Gloeiende , 
gloeiende, de schipper weigert terug te roeien, dus dat is een stukje lopen geworden voor de 
dames heen en weer naar het dijkmagazijn. 
Eenmaal op het meer lekker gevaren, met windkracht 4 beheerst gegijpt en aan de wind 
gevaren. Als oefening een rondje draaien en hoog aan de wind weer uitkomen. Uitleg gegeven 
over de betonning. Weten jullie het nog, de gekleurde band op de ton geeft de kleur aan van 
het nevenvaarwater. En wat is ook al weer een ton,  juist een boei met een obstakel. 
Voorts met deze wind met een knik  in de schoot een paar rakken “gescheurd”. Omdat met 
een kleinere tussen periode het zeilen veel beter gaat hebben wij besloten om de volgende les 
zo snel mogelijk in te plannen. Het gaat goed dames, ga zo door. 
Vrijdag 11 september 2009; 
10e  les 
Al weer de laatste les dit jaar, jammer. Langzaam  besef ik dat het winter seizoen eraan komt 
en dus het zeilen tot Koninginnedag  weer op een laag pitje zal komen te staan. Nog één  keer 
met de dames eruit om op het meer te zeilen. Het waait stevig met vlagen van 5 beaufort. 
Normaal maak ik gelijk rechtsomkeert,  want met deze wind leer je niks meer.  Echter, nu is 
het anders aan het eind van het seizoen in les nr.10  kunnen de dames veel meer met de boot, 
dan in het begin. Bovendien komen ze toch een keer in een situatie met veel wind, dan is het 
prettig om dit al een keer onder begeleiding te hebben meegemaakt. 
Het bewijs dat ze veel hebben geleerd zie je met optuigen.  In 7 minuten is de boot opgetuigd, 
dat was in het begin wel anders. Wat ik wilde oefenen is het opvangen van vlagen wind met 
de grootschoot en indien de situatie daarom vraagt: het opsturen (hoger aan de wind 
varen)van de boot zodat de druk op het zeil minder wordt. De kleine fok laten we in de 
klemmen staan. 
Het gaat best goed. Mieke vindt de grootschoot er flink aan trekken, omdat deze in de hand 
wordt gehouden, zodat hij gelijk gevierd kan worden indien de wind plots aantrekt.  En 
Lisette haalt het opsturen en het afvallen nog wel eens  door elkaar, omdat zij er bij na gaat 
denken. 
Dit was ook een mooie gelegenheid om een laatste  stormrondje te oefenen en samen hebben 
we nog een beheerste gijp gemaakt. Als klap op de vuurpijl heeft Lisette nog even 20 
bootonderdelen opgesomd en hiermee was ook aan de laatste eis van de opleiding voldaan. 
Dames ik vind dat jullie ruim voldoende hebben gepresteerd. Ik bedank jullie voor je inzet en 
zie jullie graag volgend jaar weer terug bij de WVA. 
Hans Boersen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Het vissen op zaterdagavond niet 
echt van de grond kwam 
De deelnemers van vorig jaar het 
een beetjel ieten afweten 
De vissen dit lijken te weten en 
daarom wegblijven 
Elders gevangen “Zeeer grote 
vissen” niet tellen 
Er altijd wel spektakel op de haven is 
Een Opel Zafira niet kan zwemmen, maar het wel probeerde 
Een zeilboot duikbootje wilde spelen op de Geldermansplaat 
Deze plaat kort voorzien was van een masttop en zwaard 
Ook dit probleem weer snel was opgelost 
Je niet zomaar mag binnenvaren bij een andere boot 
Dit inmiddels diverse malen is gebeurd 
Enkele zeilboten als motorboot vakantie zijn gaan vieren 
Michiel met zijn Vrije Vogel op de Pollendam is neergestreken 
De bergingsmaatschappij er als de kippen bij was 

De Pollendam nu het WVA-strandje 
wordt genoemd 
Dave als maat in “Harlingen-
Terschelling”eerste is geworden 
Hij nu zelf zijn kinderen zeilles geeft 
(bukken, roertje naar rechts) 
De vrouwensloep wel 4 x eerste is 
geworden!! 
Fiona gerust wel weet wat 
“palaver”betekent 
Het woordenboek hier een vreemde 
omschrijving van geeft 
Vrouwensloepschipper Cor zijn naam 
gaat veranderen in Corina  
Ruud  B.met de Meermin eerste is 
geworden tijdens de Pettemerton-race 
Ruud K. zijn boot heeft gered van de 
“ondergang” 
Ruud v L.  eerste is geworden bij de 
sloepen tijdens de sluitingswedstrijden 
Andele een eerste plaats veroverde bij 
de kajuiten 
WVA-zeilers ook ver weg wel eens 
averij oplopen 
Gerard S. je hier straks alles over kan 
vertellen 



 

Het toiletgebouw weer enkele nieuwe voorzieningen rijker is 
De vrijwilligers van de WVA dit weer keurig hebben geregeld 
Onze tekenaar Wil meubelmaker is geworden 
Hij dit niet onverdienstelijk doet en er erg druk mee is. 
Andele en Leo een beter roer maken dan de fabrikant zelf 
Wichert, Jan en Libbe weer voor heerlijke paling hebben gezorgd 
Wij elkaar binnenkort op de haven weer zien 
 
 
Door technische oorzaken heeft u in de vorige krant de “Wist je datjes” moeten 
missen. 
 
 
 
 
 
 
Interview 
 
Omdat onze kandidaten voor een interview nooit lang van te voren bekend zijn, is het ook 
voor ons wel eens een verrassing wie het nu weer zou worden. Hannie kwam met 3 
suggesties, waaronder een persoon een duo en een groep. Het werd de eerste.  Volgens 
Hannie: “Hij vaart in een Tempest en als hij meedoet zit hij altijd in de voorhoede”.Ik kon 
geen gezicht bij de naam plaatsen. Wel toen ik na de afspraak, die overigens snel en spontaan 
gemaakt werd, bij hem kwam. 
Woensdagmiddag half vijf was een goede tijd om aan te bellen op Tjatting nr. 13 in 
Hippolytushoef. Het huis zit goed in de verf, geen wonder want Aart Heimensem is schilder 
en  ons volgende “slachtoffer”voor het interview. 
Na wat heen en weer gepraat over het door Dirk Dirks als casco gebouwde en door Aart zelf 
afgebouwde huis, gaan we van start. 
 

 



 

Wie is Aart Heimensem? 
Aart brandt los: “Heimensem is eigenlijk een Veluwse naam, mijn ouders komen uit Nijkerk 
en mijn hele familie woont in die streek. Ik ben geboren in Zaandam, achter de Zuiddijk. En 
ik ben de middelste van 5 kinderen uit het gezin. Ik heb 1 broer en 3 zussen. In Zaandam ben 
ik  8 jaar op de lagere school geweest en daarna 3 jaar op de LTS. Daar deed ik de 
schildersopleiding. Dat leek mij wel wat en mijn vader zei altijd dat ik de opleiding moest 
kiezen die ik leuk vond. Hoewel ik zelfs even het idee heb gehad om automonteur te willen 
worden. Na de LTS ging ik werken en naar school om mijn schildersgezeldiploma te halen.  
Dat was destijds op de streekschool in Heerhugowaard en ik werkte bij een baas in Zaandam. 
6 jaar ben ik naar school geweest en heb in die tijd ook mijn ondernemersdiploma gehaald. Ik 
denk dat ik toen een jaar of 21 was. Het was 4 dagen werken en 1 dag per week naar school. 
Op een gegeven moment stopte mijn baas met zijn bedrijf en ik kon het overnemen. Ik was 
toen 29 jaar oud. Van mijn werkgever kreeg ik ook het nodige werk mee. Nog steeds heb ik 
veel werk in de Zaanstreek. In Koog aan de Zaan heb ik ook nog een werkplaats. Mijn vader 
verhuisde van Nijkerk naar Zaandam omdat hij werk kon krijgen in Amsterdam aan de De 
Ruyterkade als binnenvaartschipper op een olietankboot. Hij vaarde veel in Amsterdam, maar 
ook naar IJmuiden en zelfs naar Texel, tevens verkocht hij olie en scheepsbenodigdheden. Op 
zaterdag vaarde ik vaak met hem mee.  
Ongeveer 30 jaar geleden leerde ik mijn vrouw Trijnie Verfaille kennen. 
Inmiddels is zoon Martijn thuisgekomen en hij verdwijnt met een kopje thee naar boven, later, 
zo om een uur of 5 komt ook echtgenote Trijnie thuis uit haar kapsalon en serveert ons koffie 
met een lekkere appelcake. “Heel grappig is het volgende”, vertelt Aart. “Mijn vriend is ook 
met een vriendin van Trijnie getrouwd”.  
“Na 2 jaar heen en weer pendelen verhuisde ik naar Hippolytushoef, maar ik werkte nog in 
Zaandam, waar ik ook mijn huis had aangehouden. Toen dit huis in Hippolytushoef werd 
gebouwd, was de keuze snel gemaakt. Ik heb het huis zelf helemaal afgebouwd, binnenmuren 
en keuken geplaatst enz”. 
 
Lees je het clubblad? 
“Ja zeker. Ik lees het helemaal, het is niet zo dat ik het achter elkaar uitlees. Ik ben niet in 
alles geïnteresseerd, al lees ik het wel. De  foto’s en tekeningen  nodigen je  uit tot lezen over 
wie het gaat”. 
 
Hoe is je watersportverleden? 
“Ik was 16 jaar toen ik goedkoop een Schakel kon kopen, hiermee vaarde ik op het 
Alkmaardermeer. Deze boot heb ik een paar jaar gehad, tot ik 20 jaar was. Toen een poosje 
niets. Ik was geloof ik een jaar of 25 toen ik een nieuwe Jouet 23 kocht, deze kreeg een 
ligplaats in Medemblik”. Trijnie vult Aart aan: “ Ik was een jaar of 13 toen ik ging zeilen als 
fokkemaat bij mijn broer Siem Verfaille.  Mijn vader was toen ook actief in de vereniging. Hij 
zat veel op de starttoren tijdens wedstrijden”. Later werd de Jouet verkocht en er kwam een 
oude Contest 27B voor in de plaats, die nog van de ontwerper de Heer Wester is geweest, 
deze boot heb ik opgeknapt.  De Contest werd opgevolgd door een Kalik 33 die  in 
Medemblik kwam te liggen en later voor de vakanties verhuisde naar Friesland . De diepgang 
van de Kalik – 1.85 meter – maakte dat we vaak niet aan de kant konden komen. Inmiddels 
was Martijn geboren en was het niet zo handig. In Heeg konden we zelfs helemaal niet 
binnenvaren”.  
De Kalik werd in 1991 verkocht, toen het nieuwe huis in Hippolytushoef werd gekocht. 
Voorlopig even niets, er was werk aan de winkel met het afbouwen van de woning. Op dit 
moment varen Aart en Trijnie in een motorboot, een Pedro kruiser, hiervoor werd een 
ligplaats gevonden in Uitwellingerga. “Sinds 3 jaar liggen we met de boot in de nieuwe haven 



 

van Volendam. Daar het zeilen toch bleef trekken, kocht ik een Europe zeilbootje, omdat dit 
toch te licht  was heb ik later een oude Tempest gekocht, ik heb hem opgeknapt en in de 
werkplaats in Koog aan de Zaan rood gespoten. De boot is inmiddels 39 jaar oud .Er staat vrij 
veel zeil op, 22m2 en ik heb geen vaste fokkemaat.  Martijn heeft vroeger  in de Optimist 
gezeild, heeft hiervoor CWO 1 en 2 op het Amstelmeer gehaald en ging later in Medemblik  
Mirror zeilenen behaalde daar CWO 3. Hij is nu 20 jaar maar  inmiddels is de aardigheid van 
het zeilen af,  maar je weet maar nooit”. 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
“Ja, ik zit graag op de racefiets, niet georganiseerd of zo, maar ik rij regelmatig een rondje 
van 50 of 60 kilometer. In de winter ruil ik de racefiets om voor de mountainbike om in het 
Robbenoordbos te rijden. Dit jaar is er vanwege ziekte niet zo veel van gekomen. Verder vind 
ik in de winter skiën en schaatsen erg leuk. Ondanks dat ik wel een tuin heb, is tuinieren niet 
direct een hobby van ons. We houden de tuin wel bij omdat het van tijd tot tijd toch moet 
gebeuren”. 
 
Ben je een zomer- of een wintermens? 
Ik hou van beide seizoenen, zomer en winter. Maar als ik kiezen moest zou ik mijn 
zomervakantie zo willen omruilen voor de wintervakantie. Lekker skiën in Oostenrijk, we 
proberen er elk jaar wel heen te gaan. 
 
Wat is jouw idee over het Wieringerrandmeer? 
Zonder aarzeling klinkt het: “Geweldig!”Ik zie er wel potentie in, dat Wieringen weer een 
eiland wordt”. Nee, ik zie er geen negatieve dingen in. De bouw van de geplande woningen 
geeft ook weer een economische impuls.Voor de werkgelegenheid is het goed. Er is hier al zo 
weinig. Prachtig met zo’n mooi Amstelmeer in de buurt, mooi, ruim 700 hectare groot  water 
voor een open zeilboot en er is altijd wind. Om het verhaal over het Wieringerrandmeer te 
beeindigen met de woorden: “Ik hou wel van reuring om me heen”. 
 
Interview door Cees Dubbeld 
 
 
 
 
 

Planning 2009  
Wedstrijden  
Westwadrace 17 oktober  
 

Clubevenementen  
Zaterdag 10 oktober 09.00 uur Werkdag 
Dinsdag 20 oktober 20.00 uur Najaarsvergadering 
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur Mosselavond 
 
 
 
 



 

 
 

Kerstworkshop 

 

op vrijdag 18 november wordt 

er weer een gezellige 

kerstworkshop  in de kantine 

gehouden  

deze avond wordt verzocht door 

moeder Ellie  



 

en dochter Jacqueline  

zij zorgen ervoor dat iedereen 

met een mooi zelfgemaakt 

kerststuk naar huis gaan  

heb je zin in een gezellige 

avond met als resultaat een 

prachtig kerststuk voor op tafel  

geef je dan op voor 1 december  



 

dit kan via E-mail 

jbakker@quicknet.nl of per 

telefoon 0227555033 

de workshop begint om 

19.30uur en kost 32 euro  

voor al het materiaal, koffie 

en thee met wat lekkers wordt 

gezorgd  



 

neem zelf even je snoeischaar 

mee  

tot dan Ellie en Jacqueline 

 
 

 


