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Hallo leden van Watersport Vereniging “Amstelmeer”……

Ze hebben me gestrikt voor de redaktie en ik ben onmiddellijk  in het diepe gegooid:
Ik  mag /  moet  als  nieuw redactielid  meteen de eerste bladzijde van dit  tijdschrift
volschrijven. Waarover dan? Nou wel over watersportzaken natuurlijk. Maar als ik zo
naar buiten kijk, of buiten ben krijg ik niet veel inspiratie. Ik kan me met deze kou, ijs
en sneeuw weinig voorstellen bij aktiviteiten op het water.  Kijk maar gewoon eens
naar  ons  Amstelmeer;  zie  je  jezelf  al  varen?  Hoewel…   soms  is  het  winterse
Amstelmeer als een plaatje zo mooi!  Natuurlijk is er met deze winter aan de andere
kant ook weer een reden tot klagen want het is juist weer niet koud genoeg – dat wil
zeggen het vriest niet hard genoeg-  om het water op te kunnen.  Wat zeg ik nu? Het
water  op….?   Nu….?   Ja!     IJs is ook water  dus schaatsen is  gewoon een
watersport!    Nadat de Mexikaanse griep geruisloos is verdwenen is kort daarop ook
de Elfsteden-koorts alweer weggezakt. Olympische-winterspelen-koorts dan maar?
Inmiddels hebben onze helden “op het water” goed gescoord. Hulde!

Een kleine greep uit de inhoud van deze aflevering van het clubblad:
 Er is deze winter echt gezeild; nee geen ijszeilen, of toch juist wel…….? Lees

het verslag van de Greyhound verderop maar.
 Lees  verder  de  hartekreet  van  onze  gewaardeerde  voorzitter;  nog  steeds

geen opvolger. Denk er nog maar eens diep over na….  DOEN!
 19 maart a.s. is de algemene leden vergadering. Zorg dat je er bent en laat je

stem horen; en kom je niet dan mag je de rest van het jaar ook niet zeuren
over dingen die je niet zinnen.

 Vergeet 27 maart a.s de werkdag niet. Vorig jaar was de opkomst wat matig,
Dit jaar beter hè. Je hoeft echt niet hard te werken en het is gewoon reuze
gezellig.

 En tot slot, om te bewaren: de meest up to date ledenlijst.

Zo de kop is eraf. De bladzijde is warempel vol! Veel leesplezier voor het komende
uurtje met deze nieuwe aflevering van ons clubblad.

Hans Zijm

Het volgende clubblad verschijnt eind april.    Heeft u wat te melden; kopij graag
inleveren vóór 31 maart 2010.



Vanuit de preekstoel

Geachte leden,  dit  wordt  mijn  laatste  “vanuit  de preekstoel”  want  het  zal  nu wel
genoegzaam bekend zijn dat ik tijdens de komende Algemene ledenvergadering mijn
bestuursfunctie vacant stel. Bij mijn aantreden heb ik aangegeven dat ik het slechts 3
jaar zou vervullen. In die periode heb ik regelmatig rondgezien naar leden die in mijn
optiek deze functie best zouden kunnen invullen.  In het kader van de gewenste
verjonging heb ik dan ook diverse jongeren( middelbare leeftijd) hiervoor gevraagd
doch helaas zonder resultaat. Soms wel begrijpelijk, men heeft gelukkig een baan,
een  gelukkig  huwelijk  en  ze  doen  al  een  behoorlijk  dosis  activiteiten  voor  de
vereniging. Dit fenomeen is mij uiteraard bekend, omdat ik het zelf heb ondervonden.
Ik  kwam  ooit  als  commissaris  zonder  portefeuille  in  een  bestuur  van  een
watersportvereniging om te wennen, een half jaar secretaris en weer een half jaar
later voorzitter. Dacht U dat ik geen last van plankenkoorts had, nou en of. Maar
geloof dat me, dat gaat snel over. Sommige mensen voeren aan dat zij geen prater
zijn, dat hoeft ook niet want voor een grote vergadering maak je een draaiboek met
allerlei zaken die er vertelt moet worden en dat krijg je weer aangeleverd door de
andere bestuursleden en dan schrijf je het op en je tikt het later nog een keer uit,
vervolgens lees je het nog een keer door en legt het tijdens de vergadering voor je
neus. Je hebt het grootste gedeelte dan al in je hoofd en als je even niet meer weet
kijk je op je spiekbriefje, dat mag best hoor. Dan worden er soms ook vragen gesteld
die je zelf, of een van de andere bestuurders, kan beantwoorden en als dat niet zo is
zeg je dat het bestuur dit meeneemt of uitzoekt en bij de volgende vergadering of
eerder zal worden verteld. Dus eigenlijk is er niks aan. Besturen is teamwork, dus je
staat er nooit alleen voor. Bovendien hebben we in onze vereniging het commissie
systeem m.a.w. er zijn een aantal leden actief in commissies en die runnen de club in
diverse  onderdelen.  Het  bestuur  stippelt  het  beleid  uit  en  bewaakt  dit.  Elke
commissie heeft een bestuurslid als aanspreekpunt. Ik hoop dat er zich op 19 maart
een kandidaat heeft aangemeld of zich tijdens de vergadering verkiesbaar stelt en
die  ik  de  voorzittershamer  mag  overhandigen,  want  anders  moet  ik  die  op  tafel
leggen totdat  zich iemand geroepen voelt hem op te pakken. Uiteraard ben ik bereid
elke kandidaat nog een jaar te coachen, dus wie van de leden in de middelbare
leeftijd durf deze uitdaging aan?   Laat het duidelijk zijn voor iedereen, ik blijf echt
niet zitten voor nog een poosje want dan leunt iedereen weer lekker achterover. Mijn
activiteiten in en voor de vereniging blijf ik doen en ik ben dus niet uit beeld maar er
moet gewoon een voltallig bestuur zijn die het beleid maakt en de goede gang van
zaken  bewaakt.  Voor  de  andere  vacant  komende  bestuursfuncties  op  vrijdag  19
maart hebben zich inmiddels kandidaten opgegeven en die wilt u toch niet zonder
voorzitter laten zitten (erg slecht voor motivatie).
Ik hoop zeer veel ambitieuze leden op de vergadering te mogen begroeten.

Theo  Souren
Voorzitter 



Algemene Leden Vergadering 2010

Algemene Leden Vergadering (ALV) van de WatersportVereniging Amstelmeer op vrijdag 19
maart 2010 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 Najaarsvergadering 23 oktober 2009
4. Jaarverslag 2009
5. Verslag Kascontrole commissie
6. Financieel verslag 2009
7. Vaststellen Zomerprogramma
8. Verkiezing Bestuursleden en Kascontrolecommissie
Als kandidaten voor het bestuur hebben zich aangemeld voor:
- de functie Voorzitter: -
- de functie commissaris Wedstrijden: Gerrit van Lohuizen
- de functie commissaris Opleidingen: Stephan Sijs
- de functie commissaris Haven: -
1. Rondvraag
2. Sluiting

Jaarverslag 2009 van Watersportvereniging Amstelmeer

Bestuur
De samenstelling van het bestuur voor 2009:  
Voorzitter                                   Theo.Souren
Vice Vz/ comm. Opleidingen     Sjaak Meskers 
Secretaris                                  Monique Mul
Penningmeester                        Jos van de Land
Commissaris Haven/opstallen  Gerrit Snijders
Commissaris Vloot                    vacature (vanaf 17 maart) is per 23 oktober ingevuld door

Gerard Alleman 
Commissaris Wedstrijden         Sjoerd van der Werf

Tijdens  de  Algemene   Ledenvergadering  op  17  maart  is  de  commissaris  Vloot,  Ruud
Bekema, periodiek afgetreden.
Per  31 december  2009  telde  de vereniging  347  leden,  op  31  december  2008  telde  de
vereniging 350 leden.
Ereleden: W. Veling, J.N. Kossen, H. de Koning en W. Stam

In 2009 zijn 5 clubbladen uitgebracht door de redactie. 

Bestuursverslag
Het  bestuur  is  in  2009  maandelijks  in  vergadering  bijeen  geweest  en  heeft  haar  beleid
gericht op de doelstellingen zoals vermeld in de Statuten.
Op 17 maart en op 23 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.  Aan de orde kwamen de verplichting voor de vuilwatertank (aanwezig bij  Van



Zoonen en een spoelplaats bij het dijkmagazijn), de rescuetraining, automatische incasso,
het  interessanter  maken  van  de  dinsdagavondwedstrijden,  het  eerder  opstellen  van  de
Centaur  teams, het  afbakenen van de walplaatsen,  de lagere kantineopbrengsten en de
wijzigingen  van de CWO-opleidingen.  In  de vergadering  van 23 oktober  is  aan de orde
gekomen: de verkregen certificaten voor de CWO-opleiding, het rustige vaarseizoen, extra
onderhoud aan het clubhuis en opstallen, uitreiken van de doorzettersprijs, de pechprijs en
de dinsdagavondprijs. Daarnaast hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging
en het verhogen van de cursusgelden. Tevens heeft er een discussie plaatsgevonden over
de clubwedstrijden en de terugloop van het aantal deelnemers. Besloten is om de huidige
opzet aan te houden. Tijdens deze vergadering is Gerard Alleman gekozen tot Commissaris
Vloot. 

Op de eerste zondag van januari is in “De Aak” getoost op het nieuwe jaar onder het genot
van een oliebol van Ruud Bekema en Cees van Silfhout. Op 24 januari hebben 30 personen
informatie gekregen bij het Viking Informatie Centrum.
Op 20 februari hebben 40 personen geluisterd naar Bert Koeman van Zigzag zeilen over
verschillende  zeilsoorten.  Blo-karten vond plaats  op het  strand bij  Groote  Keeten op 15
maart van 14.30 tot 16.30 uur. Ongeveer 15 personen hebben rondgezeild. Op 17 maart was
er de Algemene Ledenvergadering. Er waren 40 stemgerechtigde leden aanwezig.
Virginia, Agnes en Ruud zijn namens de vereniging bedankt door middel van een etentje. 
Op 14 april was er een SW vergadering met Eric Mehlbaum en ongeveer 15 leden.
Op  18  april  werd  het  clubgebouw,  het  dijkmagazijn,  de  haven  en  het  vaarwater  klaar
gemaakt voor het nieuwe seizoen door een dertigtal leden. Voor het eerst was er tussen 15
en 16 uur een tweedehands onderdelenmarkt. ’s Avonds was er weer een lekkere chinese
maaltijd  geregeld  in  het  clubhuis.  Van  30  mei  t/m  1  juni  hebben  een  aantal  leden  de
pinkstertoertocht gevaren. 
Op 19 en 20 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 20 september was er na de palingrace een afsluiting van het seizoen. Helaas werd dit
slechts deels opgeluisterd door muziek. Op 10 oktober was er weer een werkdag om het
seizoen af te sluiten. Op 31 oktober was er een druk bezochte mosselen-en sliptong avond.
In december zijn de vrijwilligers bedankt tijdens de gezellige vrijwilligersavond.

Wieringerrandmeer
Ook  het  afgelopen  jaar  heeft  de  voorzitter  deel  uitgemaakt  van  de  Wieringerrandmeer
Klankbord  Groep  (kbg).  Tijdens  de  bijeenkomsten  deed  het  Projectmanagement  telkens
weer hun uiterste best de groep goed te informeren en heeft een luisterend oor gehad voor
onze ideeën en argumenten. Soms moesten zij ook wel eens een vraag onbeantwoord laten
omdat er in de politiek ook nog geen duidelijkheid was. De deelnemers van de kbg komen uit
alle geledingen van de regio. We mogen ons zegje doen maar wat geen enkele toezegging
inhoudt. 3 februari was er een conferentie over Recreatie en Toerisme in de regio Noordkop
Noord-Holland  in  de  Michaëlskerk  in  Oosterland.  Alle  daar  aanwezige  instanties  met
spreektijd  vinden  het  van het  grootste  belang  dat  er  veel  energie  gestoken wordt  in  de
stimulering van de recreatie en toerisme in deze regio. De ontwikkeling van het randmeer
wordt daarbij gezien als een sociaal-economisch speerpunt. Het ziet er dus naar uit dat de
eerste fase in 2011 van start gaat. In die fase wordt een gedeelte van het uiteindelijke meer
alvast aangelegd, worden de eerste 233 woningen gebouwd en wordt een begin gemaakt
met de ecologische hoofdstructuur tussen Robbenoordbos en het Amstelmeer. Dit allemaal
enigszins onder druk omdat er eerst onderhandeld moest worden tussen de Provincie en de
private partijen over de kosten en baten, de zogenaamde business case . Door het project



gefaseerd  uit  te  voeren  is  het  mogelijk  een  sluitende  business  case  te  hanteren.
Uitgangspunt blijft om het hele project uit te voeren. Dat moet dus maar afgewacht worden.
De plannen voor De Haukes zijn nog steeds niet definitief. De voorzitter heeft het gevoel dat
men niet afwijzend was tegenover de door hem ingebrachte ideeën en argumenten. Hier
spelen  o.a.  verplaatsing  van  een  deel  van  de  jachthaven  naar  randmeerzijde,
watersportgebonden  bedrijvigheid,  nadelige  verkeersintensiteit  etc.  Dit  zijn  nog  steeds
heikele punten voor de belanghebbenden in De Haukes. Voor de watersport is de staande
mastroute altijd een prioriteit geweest. Als de huidige ligplaatshouders hun ligplaats zouden
krijgen aan de randmeerzijde zal het draagvlak van deze groepering wegvallen. We blijven
als  belangenbehartigers,  Koninklijk  Watersportverbond,  ANWB en de lokale  verenigingen
dan ook ijveren voor een plan dat iedereen kan behagen. 

Vloot 
Ook dit jaar is in het kader van onderhoud en vervanging  een Optimist aangekocht en is de
oudste verkocht. Een tweede Fun Yak rescue is aangeschaft.

Haven en Opstallen 
Dit  jaar  is  er  een  uitstortbak  voor  chemische  toiletten  aan  het  dijkmagazijn  bevestigd.
Daarnaast zijn de douches voorzien van nieuw douchegarnituur en is er een nieuw toilet
geplaatst. Sinds het najaar is er gewerkt aan het vernieuwen van het afdak boven de ingang
van het clubhuis. 
Wij bedanken de vrijwilligers voor hun inzet en hulp!

Penningmeester
Ook bij de WVA heeft de recessie afgelopen jaar toegeslagen. Er waren geen evenementen
behalve de Zuiderzee Combinatie. Dit merken we aan het teruglopen van inkomsten van de
kantine. Dit jaar heeft de WVA weer geïnvesteerd in een nieuwe rescueboot,  een Optimist
en een tweede Centaur.
De huur van de haven ging afgelopen jaar weer omhoog en is nu € 17089,00 in plaats van
€16275,00 in 2008
De ecotaks krijgen we dit  jaar  iets later  terug.  Eind februari  wordt  er  € 545.00 op onze
rekening gestort.

Financieel Jaarverslag
Wanneer iemand het financiële verslag vóór aanvang van de vergadering wil  inzien,  kan
hij/zij dit per e-mail bij de secretaris opvragen.

Opleidingen
Aan  de  TKN cursus,  gegeven  door  Alex  van  der  Hoek  en  Peter  Verschoor,  hebben  5
cursisten deelgenomen.
Aan de Vaarbewijs cursus, gegeven door Wico Stam, hebben 10 cursisten deelgenomen.
Er hebben 26 Kielboot  cursisten gevaren onder begeleiding van Hans Zijm, Peter Engel,
Gerard Schalkwijk, Dave de Groot, Arie de Vries, Siep van der Land, Peter Verschoor,
Piet Lont, John Pannekoek, Hans Boersen, Piet Wildschut, Sjoerd van der Werf, Jan Plagge,
Ruud van Leerdam, Cor Walrave.
De theorie-lessen zijn gegeven door Michiel Lok en de steken en knopen lessen door Wico
Stam en Peter Verschoor.
Piet Lont heeft Mark Borsje zijn Kielboot lessen gegeven. Mark werkt bij de Schager Courant
en heeft  met grote regelmaat verslag in de krant  gedaan over zijn ervaringen tijdens de
zeillessen.’
Walter Linden heeft op een vrijdagavond en een zaterdag een rescue training verzorgd voor
18 personen. De deelnemers hebben geoefend met omgeslagen boten, drenkelingen uit het
water halen, slepen van boten en EHBO.



Onder  leiding van Wico Stam hebben Jos Halsema,  Rob Verhoef,  Yvonne Zijm en Rick
Meskers acht “Jeugdzeilen I” cursisten opgeleid.

Onder leiding van Hans Zijm hebben Hannie Meskers, Wout Meskers, Joost Dijkstra, Dennis
Steverink en Jordy Busser vier kinderen hun “Jeugdzeilen II” diploma gehaald.
Onder leiding van Jan Bethbeder en Wico Stam hebben Monique Mul, Rene Könst en een
aantal enthousiaste ouders acht jeugdige leden aan de wedstrijdtraining laten deelnemen.
Dit gebeurde in de nieuw aangeschafte Splashes en in Optimisten. Deze actieve jeugdleden
zijn diverse malen naar andere wedstrijdlocaties geweest om daar deel te nemen aan de
wedstrijden van de Combi Zuiderzee.
Instructeurs, ouders en de andere leden met helpende handen, bedankt voor uw inzet.

Wedstrijden
Het jaar 2009 is ook op het gebied van de wedstrijden een rustig jaar geweest. Er was 1
Klassenkampioenschap aangemeld. Het Klassenkampioenschap voor de TOP klasse in het
weekend van 15 en 16 augustus. Dit klassenkampioenschap is door te weinig inschrijvingen
niet door gegaan.
Gestart werd, zoals alle jaren, met de Koninginnerace op 30 april. Aan de Koninginnerace
deden in totaal 39 boten mee. Hierbij was ook weer een grote groep Lelievletten. Ook de
jeugd was goed vertegenwoordigd in de vorm van 3 Optimisten en 6 Splashes.
Het volgende evenement was het clubkampioenschap. Aan het clubkampioenschap deden
16 boten mee, waaronder 4 Optimisten en 5 Splashes. Met andere woorden. De jeugd komt
aardig opzetten. Teleurstellend was, dat er geen enkele Kajuitboot meedeed.
Aan de Trophywedstrijden werd  door  14 boten meegedaan.  Deze waren  verdeeld  in  de
Kajuitklasse met 4 deelnemers, de Openklasse met 6 deelnemers en de TOPklasse met 4
deelnemers.
De Palingrace heeft het, zoals tijdens alle jaren, goed gedaan. Er deden dit jaar ruim 60 zeil-
en motorboten mee. De paling was weer van uitmuntende kwaliteit.
Op  29  en  30  augustus  hadden  wij  de  organisatie  van  de  Combi  Zuiderzee.  Dit  zijn
jeugdwedstrijden, waarbij de jeugd telkens op een andere locatie wedstrijden tegen elkaar
zeilt. De WVA was bij deze wedstrijden goed vertegenwoordigd. In het grote wedstrijdveld
waren onze jeugdleden Koen van Emmerik, Evi Sijs en Ties van Kipshagen goed op dreef.
Koen werd 2e in het eindklassement in de Open Bic. Evi Sijs werd in de Optmisten C 1e in
een totaalveld van 32 boten. Ties werd in de Optimisten C 4e. In de Splash-B was de WVA
ook goed vertegenwoordigd. Malik Kramer werd 1e, Ruben Bloem werd 3e en Rick Meskers
4e.
Bij het sloepzeilen voor verenigingen zette de WVA ook een knappe prestatie neer. De WVA
vrouwen werden 1e en de WVA mannen werden 2e.
De  Centaurwedstrijden,  in  2009  georganiseerd  door  de  MWV,  werden  door  de
organiserende vereniging gewonnen.
De  Westwadrace  die  na  jaren  weer  uit  de  kast  gehaald  is,  heeft  een  slechte  herstart
gekregen. Door slecht weer, veel te harde wind, is deze in 2009 niet doorgegaan.
Het  Motorbootkampioenschap  begint  ook  te  groeien.  Waren  het  in  2008  maar  enkele
deelnemers.  Dit  jaar  waren  het  al  10  deelnemers.  Het  komende  jaar  zullen  er  nieuwe
elementen aan dit kampioenschap toegevoegd worden.

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.



Watersport Vereniging Amstelmeer
Bestuur

1. Voorzitter
Taken: De voorzitter is belast met de algemene gang van zaken. Hij heeft de leiding
van de bestuursvergadering en de Algemene ledenvergadering.

      Neventaken:
      Onderhoud externe contacten-     Zusterverenigingen

            Watersportverbond 
            Overheden

2. Secretaris
Taken: De secretaris voert de briefwisseling voor zover die niet de financiële zaken
betreft.
Hij/Zij  houdt  de  notulen  bij  van  het  behandelde  op  de  vergaderingen  welke  na
goedkeuring, door de voorzitter en hem/haar worden ondertekend.
Neventaken:
- Beheert het archief
- Bewaakt de verenigingsagenda
- Stelt i.s.m. de voorzitter de agenda op voor de Bestuursvergadering
- Leidt de redactiecommissie
- Maakt deel uit van het PR team
- Onderhoudt externe contacten

1. Penningmeester
Taken:  De penningmeester beheert de verenigingsfinanciën
              Hij/ Zij  voert de briefwisseling betreffende financiële zaken.
              Hij/Zij houdt de ledenlijst bij en voert de daar bijbehorende   
              correspondentie in overleg met de havenbeheerder.
Neventaken: 
- Leidt de kantine activiteitencommissie
- Leidt de toertochtcommissie
- Maakt deel uit van de wedstrijdcommissie v.w.b. de financiën
- Onderhoudt externe contacten

1. Commissaris materieel (havens en opstallen)
Taken: De commissaris materieel is verantwoordelijk voor het in goede staat 

houden  van het materieel en terreinen, in gebruik bij de vereniging, in de ruimste 
zin des woords en is tevens belast met de juiste tenuitvoerlegging van het 
jachthavenreglement.

Neventaken: 
- Leidt de havencommissie
- Leidt de ad hoc projectgroepen

1. Commissaris materieel  (vloot)
Taken: Deze  commissaris is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van 
             de verenigingsvloot. 
Neventaken :
- vervangt de commissaris materieel bij diens ontstentenis.

1. Commissaris opleidingen
Taken: De commissaris  opleidingen beheert het opleidingsprogramma van de 
             vereniging. Hij/Zij coördineert de diverse cursussen en opleidingen en  



             bepaalt i.s.m. de cursusleiders de inhoud van de lespakketten.

Neventaken:
- Leidt de commissie opleidingen
- Leidt de jeugdcommissie
- Maakt deel uit van het PR team

1. Commissaris wedstrijden
Taken: De commissaris wedstrijden beheert het wedstrijdprogramma van de 
             vereniging. Hij/Zij onderhoudt de contacten op het wedstrijdgebied en 
             verzorgt alle wedstrijdbescheiden. Hij/Zij beheert het 
             wedstrijdmaterieel en stelt jaarlijks de wedstrijdkalender op.
Neventaken: 
- Leidt de wedstrijdcommissie
- Maakt in overleg met de wedstrijdleiders de wedstrijdbepalingen
- Verzorgt  de  draaiboeken  en  mobiliseert  vrijwilligers  i.s.m.  andere  betrokken

commissies        

Watersportvereniging Amstelmeer
Commissies

1. Kantine activiteiten
2. Wedstrijden
3. Jeugd
4. Opleidingen
5. Haven
6. Redactie
7. Toertocht
8. Kascontrole

Indien er behoefte aan bestaat kunnen commissies worden toe gevoegd.
Om efficiënt te kunnen werken is het goed het aantal leden in een commissie
 te beperken tot 5, wel  is het goed te doen om in een commissie een“subcommissie” te
hebben die een specifieke taak heeft.

1. taak kantinecommissie
- Stelt een winterprogramma samen

            - Regelt de bemensing v.d. activiteiten
            - Onderhoudt nauw contact met de kantinebeheerder
            - Maakt in september een begroting voor nieuwe seizoen
        2.   taak wedstrijdcommissie   

      - Stelt de wedstrijdkalender op
      - Verdeelt de verantwoordelijkheden per evenement
      - Mobiliseert medewerkers per evenement
      - Maakt in september een begroting voor het volgend jaar

       3.     taak jeugdcommissie
- Stelt een jeugdopleidingsplan op 
- Leidt jaarlijks jeugd op in open zeilboten
- Organiseert een einde opleiding evenement 
- Verzorgt na einde opleiding om de 2 weken een zeilactiviteit van minimaal 2 uur
- Maakt in september een begroting voor het volgend jaar

        4.   taak opleidingscommissie 
- Stelt de opleidingskalender op



- Bepaalt de inhoud van de opleiding/cursussen
- Maakt  een taakverdeling voor de diverse opleidingstreinen
- Maakt in september een begroting voor het volgend jaar

5.   taak havencommissie 
            - Voert de ligplaatsadministratie

- Wijst de ligplaatsen toe 
- Int de passantengelden 
- Maakt een reparatie/onderhoudslijst voor de werkdagen en winterseizoen
- Maakt  a.d.h.v. de reparatielijst een begroting in september.

       6.    taak redactiecommissie
            - Stelt de verschijningsdata vast van het clubblad
            - Vergaart kopij
            - Verzorgt de lay out van het blad
            - Verzorgt de verzending
            - Maakt in september een begroting voor het volgend jaar
       7.    taak toertochtcommissie

- Organiseert jaarlijks een toertocht voor zeiljachten en motorboten
- Bepaalt reisdoel en activiteiten
- Bepaalt de persoonlijke bijdrage
- Maakt een begroting 

Sociale Hygiëne Horeca

Op vrijdagavond 16 april om 20.00 uur wordt in het clubhuis De Aak door Lisette Zijm
een introductie gehouden over sociale hygiene voor verenigingen. Deze avond is
bedoeld voor mensen die al kantinedienst doen of willen gaan doen in het clubhuis.
Er wordt door Lisette , die vergunninghoudster is, instructie gegeven over hoe een
biertje te tappen en verteld over zaken die men dient te weten als een kantinedienst
wordt gedraaid. Heb je belangstelling om in het komende seizoen ons kantineteam te
komen versterken, dan ben je op deze avond van harte welkom.

COMBI ZUIDERZEE
Ook  dit  jaar  gaan  we  weer  meedraaien  in  het  wedstrijdcircuit  van  de  Combi
Zuiderzee. Het is bedoeld voor jeugdige zeilers in onder andere de Optimist en de
Splash.  De wedstrijddagen bestaan niet uitsluitend uit wedstrijden maar er wordt op
die  dagen  ook  instructie  gegeven  door  professionele  wedstrijdinstructeurs  en  er
worden ook nog een paar leuke speelse elementen aan het geheel toegevoegd.
De wedstrijddata en lokaties zijn als volgt gepland:

6 en 7 juni Medemblik 
13 en 14 juni Uitgeest

 20 en 21 juni Hoorn 
27 en 28 juni Enkhuizen 
29 en 30 augustus Amstelmeer

Zie voor het laatste nieuws www.combizuiderzee.nl



Nieuwjaarsbijeenkomst in “De Aak”

Altijd  gezellig,  altijd  leuk en een goed begin  van een nieuw watersportjaar  is  de
Nieuwjaarsbijeenkomst in ons clubhuis op de Haukes.

Zoals  gewoonlijk  waren  er  natuurlijk  weer  die  heerlijke  oliebollen  met  en  zonder
krenten gebakken door Kees en Ruud. Menige professionele  oliebollenbakker kan
hier  niet  tegenop,  zo  lekker  waren  ze.  Ook  de  door  het  bestuur  aangeboden
champagne was niet te versmaden en smaakte verrukkelijk.
Over belangstelling hadden we niet te klagen, tussen 2  en 6 uur heeft een aardige
club mensen gebruik gemaakt om elkaar een voorspoedig 2010 toe te wensen. En
dit  op  een  zondag   dat  de
Nieuwjaarsrecepties aan de lopende
band plaatsvinden.
Het was prachtig winterweer en het
uitzicht over het Amstelmeer deed je
weer verlangen naar het voorjaar en
de zomer.  Nog een paar  maandjes
en het is weer zo ver.

De  redactie  wenst  jullie  allemaal
weer  een  fantastisch
watersportseizoen toe. 

Even voorstellen,

Ik ben Gerrit  van Lohuizen geb.te Epe(gld)  10081944 geh.  met Ilse van Lohuizen thans
wonende in Uithoorn.
Na de vakschool te hebben doorlopen als brood- en banketbakker ben ik in 1962 bij  de
Kon.Marine gegaan als kok.
Na  diverse  plaatsingen  binnen  de  marine  ben  ik  gepensioneerd  op  1  sept.1994  te
Amsterdam, waar  ik de laatste 5jaar heb gediend heb in div. functie's o.a.chef kok, chef
logistieke dienst en als voorzitter van de onderdeels overleg orgaan.
Mijn hobby's zijn tuinieren, imkerij en watersport.
Ben sinds 1964 lid bij de M.W.V. en ongeveer 12 jaar lid van de W.V.A.
Ik heb sinds kort  een cursus gedaan als lid  voor wedstrijd-  en protestcommissie en ben
daarvoor geslaagd, wat voor mij de reden was om me kandidaat te stellen als bestuurslid
wedstrijden  omdat  Sjoerd  ermee  stopt  en  de  voorzitter  (een  klaagzang  aanhief)  over
vrijwilligerswerk, vandaar deze korte ontboezeming over mijn persoon.
 

Gerrit.



Electronische navigatie  door Piet Kramer

Afgelopen vrijdagavond 12 februari   vond in het clubhuis “De Aak” een door Piet
Kramer  verzorgde  lezing  plaats  over  electronische  navigatie  aan  boord  van  een
schip.

Piet  Kramer  heeft  eerder  voor  de  cursisten  van  de  TKN-cursus  een  deel  van
lesprogramma verzorgd en kan boeiend en technisch vertellen over de navigatie aan
boord.

Ingegaan werd op de verschillende mogelijkheden van navigeren op groot water aan
boord van een schip.  Hoe bepaal  je  een positie  en hoe komt een positie  op de
zeekaart tot stand. Van de 24 navigatiesatellieten die er om de aarde draaien, heb je
er in elk geval 4 nodig om een goede positie te kunnen bepalen. Is er een satelliet
minder beschikbaar, wordt  de plaatsbepaling onnauwkeuriger.
Bij de electronische navigatie gebruikt men veel technische afkortingen zoals SOC,
COG ( speed over ground en course over ground ), heading,bearing,velocity,  zijn
woorden die soms nog wel wat uitleg verdienen.
Misschien een idee om in de praktijk op het Amstelmeer eens te oefenen.

Na afloop van de lezing, welke een redelijke opkomst – 25 a 30 man/vrouw – kende,
bedankte Sjaak onder overhandiging van een lekkere fles Piet voor zijn interessante
verhaal.  

Op de foto Piet Kramer die
voor een zeer  aandachtig
gehoor  via  de  beamer
uitleg geeft.



WVA verenigings Blo-karten op 21 maart 2010 (vanaf ca 13 uur)

Net als vorig jaar organiseert de WVA ook
dit jaar weer een middag Blo-karten op het
strand bij Callantsoog of Groote Keeten. 
Kosten:  maximaal  €  65,-  voor  2  uur  per
Blo-kart (we proberen het bedrag nog naar
beneden te krijgen…). Een kart delen voor
twee personen is mogelijk.
 
Spanning  en  sensatie!  Snelheid  en
techniek! Leuk!
 
Graag  zo  spoedig  mogelijk  maar  in
ieder geval  voor 10 maart opgeven bij
secretaris@wvamstelmeer.nl (of bellen na
19 uur: 0228-584858)
 

___________________________________________________________________________

Advertentie

Te koop aangeboden

Optimist

Geheel compleet , onzinkbaar, in goede conditie

Ex verenigingsoptimist, gebruikt voor de zeilopleiding

Vraagprijs € 500,-
Te bevragen bij de Commissaris Vloot Gerard Alleman
Tel. 0224-215216 of via e-mail vloot@wvamstelmeer.nl

mailto:secretaris@wvamstelmeer.nl
mailto:vloot@wvamstelmeer.nl


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.

Kijk eens op zolder, in de garage/ schuur of in de kasten of je spulletjes over hebt.
We kopen toch elk jaar wel weer wat nieuws voor onze boot?

Daarom organiseert de WVA op zaterdag 27 maart  direct na afloop van de werkdag
( ongeveer 15.00 uur) in het clubhuis “De Aak” een watersportonderdelenmarkt. 
Neem je overtollige spullen mee, ruilen of verkopen, sla je slag en  kom goedkoop
aan de nodige  nieuwe spulletjes.

Uitnodiging toertochtje.

Beste zeilers van de WVA.
Wij, Peter en Alex verzorgen de lessen TKN zoals de meeste van u ondertussen wel
weten.
Ook is het een gewoonte aan het worden dat wij jaarlijks een rondje gaan zeilen met
de cursisten. We varen over het algemeen met 3 boten en een ieder komt razend
enthousiast terug. Lekker een paar dagen zout water opsnuiven, een boel ruimte om
je heen, alles mag niks moet. 
Waar doelen wij op, het zou leuk zijn als we de vloot wat uit kunnen breiden. Om een
lang verhaal kort te maken nodigen Peter en ik u uit om u aan te sluiten bij de groep.
Geen geteut van ik kan het niet bijhouden, als je wat later in een haven ligt is de
koffie al op en kan je zo aanschuiven bij de borrel. U ziet het, al het negatieve positief
benaderen  komt regelmatig goed uit.
30 april gaan wij van start na de eerste race van het jaar. Eerst naar Den Helder,
zaterdag een dagje wad zeilen, mogelijk zaterdag avond of zondag ochtend richting
IJmuiden. Vervolgens dinsdag weer terug op de Haukes. Omdat er misschien één
nachtje wordt gevaren is het raadzaam om met 4 man/vrouw per schip te varen.
Denk er eens over na als u wilt, en als het u wat lijkt horen wij dat graag van u.
Ons adres: lexsailing@quicknet.nl
Met vriendelijke groetPeter  en Alex. 

mailto:lexsailing@quicknet.nl


Red jezelf – veilig zeilen op groot water
Michelle Blaauw – KNRM

Nee, u hoeft niet te schrikken. Dit is geen aankondiging van de
ontmanteling  van  de  Koninklijke  Nederlandse  Redding
Maatschappij. Al 185 jaar schieten we u graag te hulp en dat blijft
ook  zo.  De  titel  boven  dit  stukje  verwijst  naar  een  zojuist
verschenen boekje waarover ik u graag iets meer vertel. Het zou
namelijk best kunnen dat u er waardevolle informatie in vindt. Uw

zelfredzaamheid neemt ervan toe en daardoor ook uw plezier op het water. En dat
wens ik u!
In  het  afgelopen  jaar  heeft  de  Veiligheidscommissie  van  de  Nederlandsche
Vereeniging  van  Kustzeilers  zich  samen  met  de  KNRM –  ook  ik  mocht  er  een
bescheiden  aandeel  aan  hebben  –  gewijd  aan  de  productie  van  een  handzaam
gidsje voor aan boord. We wilden een boekje maken “om te stelen”. Boordevol tips
van doorgewinterde zeilers, mensen met veel mijlen in het zog, lui  die het weten
kunnen zeg maar. De werktitel was dan ook: Kustzeilers’ knepenboek. De redactie
door Anje Valk staat borg voor een prima leesbaar geheel.
Stap  voor  stap  komen  aan  bod:  de  keus  van  het  juiste  schip,  eisen  aan  de
bemanning, de regelgeving voor zover voor u
van  belang,  de  voorbereiding  van  een  wat
langere reis, onderweg op zee en (mocht het
toch gebeuren) in nood en wat dan. 
In  de  uitgebreide  sectie  met  bijlagen  vindt  u
overzichten  van  veiligheidsuitrusting,  een
inwerklijstje  voor  opstappers,  hoe  vind  je
informatie  over  het  weer,  waar  moet  je  op
letten bij het varen met kinderen, voorbereiding
op storm en ankeren. Enkele checklists,  over
motoronderhoud,  EHBO, weblinks  en boeken
maken het boekje kompleet.
Het  project  is  geslaagd.  We  hebben  een
handzaam,  rijk  geïllustreerd  boekje  gemaakt,
geknipt  voor  op  de kaartentafel  en  prima op
zijn plek in uw vaarboekenkast. Vanaf januari
voor een krats te koop in de KNRM-webwinkel.
Als Redder aan de Wal krijgt u ook nog eens
een aardige korting. Daardoor niet alleen voor
uzelf, maar ook voor anderen aantrekkelijk als
cadeautje. Van harte aanbevolen!



Miss Verstand en H. Nekkig
Michelle Blaauw – KNRM

Het  is  nog ijzig  koud,  maar  de  watersportbeurzen zijn  alweer
bezig en zo langzamerhand begint de boot weer onze aandacht
te  vragen.  Nog  even  en  de  temperatuur  leent  zich  voor  het
plegen van onderhoud en als de zomertijd is ingevoerd zijn we al
weer vaak aan boord te vinden. De winter is een mooie tijd voor
het maken van (vaar-)plannen en het sprokkelen van verhalen. Ik

stuitte  daarbij  op een paar  hardnekkige misverstanden,  die  ik  graag voor  u  help
ophelderen. 

1. De  capaciteit  van  een  automatisch  opblaasbaar  reddingvest  hangt  af  van  mijn
vaargebied en mijn lichaamsgewicht.
Nee.  De capaciteit  van uw reddingvest  hangt  vooral  af  van de door  u  gedragen
kleding.  Kan  er  lucht  in  opgesloten  raken,  dan  moet  u  een  reddingvest  met
voldoende kantelkracht dragen, dus 275 Newton. Uw lichaamsgewicht speelt hierbij
geen rol, uw vaargebied evenmin.

2. Een borreltje is hét middel om lekker warm te worden als je buiten bent en het koud
hebt.
Alcohol,  vooral  sterke  drank,  brandt  in  de  keel  en  geeft  daarom  even  een
warmtesensatie. Doordat de haarvaten vlak onder de huid gaan open staan, koelt uw
bloed juist extra af en daalt uw lichaamstemperatuur. 
Warme thee, soep of chocola warmen uw kern op zonder ongewenste bijeffecten.

3. Als je een drenkeling niet aan boord kunt krijgen, bind hem dan aan de boot vast en
vaar naar de dichtstbijzijnde haven.
Het klopt dat het heel moeilijk is om een drenkeling aan boord te krijgen. Voor de
meeste boten geldt dat. Vervoer van een drenkeling door het water is echter geen
goed idee. Het veroorzaakt ernstige onderkoeling doordat het langsstromende water
het laatste beetje warmte aan de drenkeling ontneemt. Met bijna zeker de dood tot
gevolg. Terugredenerend komen we daarom steeds tot de conclusie dat er maar een
remedie is tegen man overboord: zorg dat het je niet overkomt.

4. Second drowning wordt veroorzaakt door een bacterie.
Second drowning treedt soms op na een waterongeval doordat er via osmose water
in  de  longen  terecht  komt  vanuit  het  bloed  (na  onderdompeling  in  zout  water).
Andersom kan ook:  er  belandt  water  uit  de  longen in  het  bloed  (bij  zoet  water)
waardoor  de  rode  bloedlichaampjes  beschadigen.  Beide  verschijnselen  kunnen
dodelijke gevolgen hebben. Het is daarom zaak, iemand die onvrijwillig in het water
heeft gelegen, enige tijd te observeren in een ziekenhuis. Met bacteriën heeft het 
niets te maken.



5. De KNRM is een overheidsinstantie, de belastingbetaler draait op voor de kosten van
het reddingwerk.
Nee, de KNRM is een particuliere stichting, die met hulp van het Nederlandse publiek
(en steun van vele buitenlanders die hun watersport in Nederland beoefenen!) met
vrijwilligers de reddingtaak op ruim water vervult. Een beetje watersporter is daarom
Redder aan de wal en steunt de KNRM met een jaarlijkse donatie. U begreep dat al,
maar wilt u het ook nog eens aan uw buurman in de haven uitleggen?

    

                          



WIST U DAT,….?
Er sinds lange tijd weer op het Amstelmeer is
geschaatst        
Het bijna weer voorjaar, dus klusweer, is
Veel  watersporters  nu  al  druk  met  hun  boot
bezig zijn
Gerard S. in de winter gewoon door vaart?
Hij zijn Greyhound als ijsbreker heeft gebruikt
Hij hierdoor zijn geplande bestemming niet heeft
bereikt
Rijk Hovius wel vijf zeilboten in “beheer” heeft
Hier van wel vier de naam “ijszeiler “dragen
Er in maart weer een onderdelenruilbeurs komt
Deze  na afloop van de werkdag plaats vindt
Je hier al je overbodige bootspulletjes kwijt kunt
Je ook tegen een leuk “koopje “kunt aanlopen
Het Dijkmagazijn een opknapbeurt krijgt
De Gemeente hiermee al druk bezig is
Je het op de foto hieronder kunt zien
Hans Zijm de redactie is komen versterken
Elly Boeschoten na ruim 25 jaar afscheid neemt
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien





Kielboot 1 afgelopen.
 
Ons werd gevraagd een stukje te schrijven over de cursus KB1. Natuurlijk willen wij
dat doen voor de vereniging.
Allereerst hebben we 7 theorie- lessen met veel enthousiasme meegedaan. Inclusief
twee  lessen  met  steken  en  knopen,  alles  voor  de  voorbereiding  van  het  echte
werk;”zeilen”. 
 
Na Koninginnedag mochten we eindelijk het water op. De 1e les gingen we nog niet
zeilen maar wel  alle voorbereidingen van het zeilen gedaan. Alles goed bekeken,
hoe de boot vast ligt, hoe er opgetuigt moet worden, verhalen van de centaur, hoe
naar buiten zeilen, komen we op dezelfde manier weer binnen, enzovoort. Allemaal
erg interessant en een goed evaluatie-gesprek volgde. Informatie over de wind(guru),
reddingsvesten, handige tips en trucs.  
 
De lessen die  daarna kwamen gingen voorspoedig.  Alle  hoeken en boeien heeft
onze instructeur ons laten zien, “erg enerverend”.
Alle koersen gezeild en de nodige manoeuvres geoefend; - man over boord – op tijd
zeilen – aanmeren – startsein oefenen - en we hebben nog veel meer meegekregen.
Behalve dat we goed geleerd hebben, serieus bezig zijn geweest, hebben we ook de
nodige hilarische momenten gehad met elkaar. Zo gingen we de eerste les uit zeilen
en vaarden iets te dicht langs de kant, gevolg was dat er een persoon in het water
moest om weer verder te kunnen. Onze instructeur vond dit een geschikt klusje voor
hem zelf terwijl wij onze zwemkledij paraat hadden. Ons maakte het niet uit! Bij een
keer slecht weer, wat natuurlijk ook voorkomt, hadden we een andere invulling aan
deze ochtend gegeven, en gingen we met de meegebrachte koffie en koek naar de
“pishoek”en hebben deze zeilles later overgedaan.
 
We hebben veel geleerd maar ook grote fouten hebben we begaan, zo hadden we
een les niet zo goed gekeken, en namen we twee fokken mee, i.p.v. een grootzeil en
fok.  Dit  werd  door  ons  zelf  ontdekt  aan  de  overkant!!  Het  zeil  verkeerd  om
gehesen .We dachten mooi droog weer te hebben maar klets nat kwamen we terug,
zonder laarzen en met een gescheurde regenbroek. Al doende leert men, toch!! Als
wij nu naar de hemel kijken kunnen we na al deze wijze en mooie lessen toch wel
zien hoe de vlag erbij hangt, waait!
 
Wij zijn nu in staat om de Centaur samen te kunnen op- en aftuigen, te varen, te
zeilen op het Amstelmeer en veilig weer  terug. Enthousiast hebben we ons weer
opgegeven voor KB2 en kijken met veel plezier terug naar afgelopen seizoen en we
kijken uit naar het volgende zeilseizoen bij de WVA.
 

 Mieke en Lisette



Bestemming niet bereikt!
Vaarplan:  Amstelmeer  –  Den  Helder  –  Amsterdam  –  Markermeer  –  IJsselmeer  –
Harlingen              Terschelling is eindbestemming voor de jaarwisseling.

28 December 08.30 uur inschepen Greyhound Amstelmeer. Opvarenden; schipper Gerard
Schalkwijk, boots; Laura Engel, bemanning/opstappers; Kasper Silvius, Marije Engel, Hannie
Meskers. 09.00 Uur richting Den Helder. Schutten lukt mij aardig, daar er geen wind staat en
Kasper mijn aanwijzingen geeft.
11.00 Uur varen we Den Helder uit. Marifoon bericht; géén bijzonderheden. De Code Zero is
aangeslagen, maar zal pas aan het einde van de dag ons een dienst bewijzen. 
Géén wind. Wél golfslag! Zo’n eentje die op ‘kotst – koers’ ligt. Wonderlijk genoeg heb ik
alles binnen kunnen houden. Mooi winterweer. Koud. Zon doet zijn best. ’s Middags gaat
Marije mijn huiswerk overhoren. Dinsdag 5 jan. heb ik weer een module afsluiting (opleiding
medisch secretaresse). Dooit de tijd enigszins, maar niet onze uiteinden! Regelmatig gaat er
eentje  onder  zeil.  De rest  houdt  daar  een oogje  in.  19.00 Uur  IJmuiden binnengelopen.
Ondertussen kookt Laura. Héérlijk; zuurkool! 21.30 Uur plek in de Sixhaven van Amsterdam.
Na grib-files en weerbericht te hebben bekeken wordt het vaarplan voor dinsdag  besproken:
09.00 uur vertrek – Markermeer – IJsselmeer – Friese haven. Ma. 22.00 Uur Amsterdam
ingegaan.  Hoe  die  kroeg  heette  ben  ik  vergeten.  Ligt  tegenover  het  Centraal  Station.
Gezellige kastelein;  géén klant,  toch van toilet  gebruik willen maken? Kost je geen cent,
maar de kastelein vraagt je wél ten dans (je)!
Tegen  22.30  uur  voegt  Maaike,  de  vriendin  van  Casper,  bij  ons.  De  Wallen  worden
bewandeld. Laat ik toch een dorpsbewoner tegen het lijf aanlopen….(voelde zich betrapt).
Werkt tijdelijk in Amsterdam, heeft een woonark tot zijn beschikking en heeft nét zijn maten
naar  de  trein  gebracht.  Zijn  zus  is  mijn  vriendin.  Natuurlijk  werd  er  tussen  die  twee
telefonisch contact  gezocht  (hoorde ik achteraf).  Zij  aan hem:  “Hoe zag ze d’r  uit?”  Zijn
antwoordt: “Nou..eh… ze liep d’r knappies bij!”  Ik had nl. van háár het verbod gekregen om
in joggingbroek en leren zeillaarzen te gaan stappen.  Na afscheid van hem genomen te
hebben,  hij  ging  liever  zelf  op  pad,  gaan  we  de  Zeedijk  op.  Néé,  niet  in  dat  ene
kroegje….‘daar  zitten  bekenden  van  mij’  (Laura)…..Dan  maar  die!  Wereld  van  verschil
tussen de twee kroegen. Waar je in de ene ten dans wordt gevraagd voor een toilet bezoek,



krijg je hier een sleutel in je handen gedrukt. Café houdster: “Je weet niet wat je hier binnen
krijgt en hoe ze het achterlaten. Óók vrouwen!”
In de vroege ochtend zoeken we onze kooien op. 
Dinsdag 08.00 uur maakt Gerard het ontbijt  klaar. Anna Raangs komt 09.00 uur ook aan
boord. Tevens vertrek tijd. Iedereen hijst zich in lagen kleding. ’t IJ over. Code Zero wordt
opgeborgen.  Schutten  in  de  Oranje  Sluis  en  Schellingwouderbrug  genomen  richting
Markermeer. O, ja d’r lag wat ijs in de sluis, maar goed te doen. Groot zeil met 1 rif erin
omhoog en voorzeil  uit.  Hoog aan de wind; schrale NNO 5 bft. temperatuur; om en nabij
vriespunt.  Markermeer koers 038°/040°. Op naar het  Paard van Marken.  Wat later  zorgt
Laura  voor  warme  dranken.  Anne  leest  sprookje  voor  uit  Grimm  (locatie;  ingang  naar
beneden). Marije heeft  de kajuit  opgezocht.  Na het Paard wordt  er een tweede rif  gezet.
Volgende  etappe  wordt  Enkhuizen  .  Krabbersgatsluis  schutten  naar  IJsselmeer,  dan
Stavoren of een andere Friese haven. Voorbij Marken is er al een witte lijn zichtbaar. Dijk
Enkhuizen – Lelystad onder  de sneeuw? Ik had wel  zoiets  van;  dat  is  al  heel  erg snel,
misschien een peiling maken? Spreek mijn gedachten gang niet uit. Dán liggen we midden in
die witte lijn. Lees; ijsveld, niets dijk! Het is tegen 14.30 uur. Kasper staat aan het stuurwiel

en zet direct de motor
bij.  Foutje  van
schipper  en  zijn
bemanning;  nagelaten
marifoon  uit  te
luisteren  en  opvragen
van  gegevens
IJsselmeer.  Marifoon
stond  aan  maar  niet
luid  en  duidelijk.
Grootzeil  wordt
opgedoekt,  voorzeil
ingedraaid.  Ná
uitluisteren  en
opvragen  gegevens
blijken  er  wel  degelijk
stremmingen  en
waarschuwingen  te
zijn uitgezonden. 
Marije  houd ik  al  een

tijdje in de gaten. Geef aan de schipper door dat het niet goed met haar gaat; onderkoeling.
Krijg opdracht om haar te verzorgen. Laatste wordt een combinatie ‘Hannie handelingen en
EHBO toepassingen’. Gelukkig is er een isolatie deken aanwezig. Later verteld Marije haar
ervaring hiermee; het is alsof het allemaal wordt afgesloten. 
Boven wordt er driftig gemanoeuvreerd. Laura belt met de Lorentz sluizen voor informatie
over  doorvaart;  wordt  hier  weinig  wijs  uit.  Richting  Lelystad,  maar  uiteindelijk  wordt  er
besloten om terug te gaan naar Amsterdam. Ik had al uitgerekend dat we dan met donker
het IJsselmeer op zouden gaan. Waar weinig verlichten tonnen meer liggen. Niet wetende
hoe het aan de andere kant eruit zal zien en óf je dat allemaal moet gaan opzoeken. Deze
gedachten ventileer ik naar Anne, zij zit aan de kaarten tafel om gegevens door te spelen
aan de schipper.
Zeilen omhoog koers 215o; weer richting Amsterdam. Marije wordt door de mannen van b.b.
naar st.b. overgeheveld.
19.00 Uur ligt de hond weer in de Sixhaven alsof zij niet uitgelaten is. Ik ben niet meer boven
geweest en kan ‘de ijstijd’ niet helemaal verwoorden. Geluid van brekend ijs weerklinkt nog
wel in mijn oren. En gezien dat na doorvaart het ijs direct weer samen kruipt.
Ondertussen krijgt Marije een beker ‘polswarme’ thee gelepeld, daarna om het half uur, drie
kwartier en uur iets te drinken en wat droge crackers en partjes mandarijnen te eten. Alles



blijft  binnen.  Gelukkig;
na  1½  uur  brengt  ze
een  bezoek  aan  het
huisje. Maaike gaat aan
b.b.  languit,  na  advies
trekt zij haar zeilkleding
uit  (één  koukleum  is
genoeg) en verdwijnt in
haar slaapzak. Drie uur
later  is  Marije  aardig
ontdooid  en  begint  ze
weer babbels te krijgen.
Eten smaakt haar prima
evenals  de  anderen.
Vandaag;  rijst  met
‘prutje  Laura’  met  fou
young hai.
We; Kasper – Maaike –
Marije  –  Anne  en
Hannie besluiten om woensdag van boord te gaan. 
Laura zal woensdag een tandarts bezoeken (kiespijn). Zij en Gerard gaan de jaarwisseling in
Amsterdam beleven.
Buiten sneeuwt het al enige tijd. Binnen wordt het blufspel Perudo gespeeld. Ik speel het
voor het eerst en moet de eerste ronde het onderspit delven. Kasper zorgt voor de catering;
deze komt moeizaam op gang, daar de rest verhit in het spel is verwikkeld. Gesprekken en
discussies worden gevoerd. En….. hè, hè na de klok van enen ligt iedereen gewikkeld in
dubbele slaapzakken of enkele dekbedden. 
Woensdagochtend, Maaike’s ontbijt; wie gebakken ei lust krijgt zoals hij/zij die hebben wilt!
Na vanmorgen heb ik voorlopig weer genoeg gebakken eieren gegeten!
Anne neemt als eerste de benen. Bepakt en bezakt verlaat zij de Greyhound. Zij gaat op
familie bezoek in Groningen. Om 10.15 uur bossen ook wij op. Ik heb de anderen nodig om
mijn zooitje mee te zeulen. We halen de trein van 10.43 uur richting Anna Paulowna. Hier
staat Wout (mijn wederhelft) ons al op te wachten. Kasper begroet Wout met de woorden:
“Heb je al gehoord van die boot die naar Harlingen zou gaan? Die ging niet!” In Breezand,
waar  Wout en ik wonen,  doen wij  een bakkie.  Ik ben nog géén 10 seconden binnen of
dochter Doria (17 jr.) eist mij al op, maar ik wil nog even geen moeder zijn!!!
Na de koffie wordt Marije op Hippolytushoef afgeleverd. Ze heeft haar handtas vergeten in
Breezand,  deze  wordt  vanmiddag  opgehaald.  We  brengen  Kasper  en  Maaike  naar
Harlingen. 
Onderweg sms’t Kasper aan Gerard dat er bij Den Oever geen ijs ligt. Reactie Gerard; zullen
we  dan  alsnog  gaan?  In  Harlingen  staat  de  auto  van  Kasper,  die  zondag  daarheen  is
gebracht, in de veronderstelling dat wij vanuit Harlingen huiswaarts zouden keren.
Op  de  terugweg  gaan  Wout  en  ik  bij  de  Zingende  Wielen  (wegrestaurant  voorbij  Den
Oever)aan.  Het  uitstellen  van  wassen  draaien,  troep  opruimen,  boodschappen  doen  en
moeder zijn is ingezet. Helaas kan dit geen eeuwigheid duren en raap ik nu mezelf 
(oudejaarsdag om 13.00 uur) bij elkaar om 1 e.a. aan te gaan pakken; zeiltocht met risico
gehalte is voorbij. 
Welke avonturen zal de schipper voor de Greyhound in petto hebben? Zij zal het aan den
lijve gaan ondervinden!

Door: Hannie Meskers – Warmerdam
Op verzoek omgewijzigd geplaatst



Wedstrijdkalender WV Amstelmeer kalenderjaar 2010

Wedstrijden

20-apr SW vergadering en wedstrijdregels door Eric Mehlbaum
30-apr Koninginnerace
11-mei 1e dinsdagavond wedstrijd
5 + 6 juni Clubkampioenschappen
12 + 13 juni Sloepenwedstrijden
22-jun 4 Haven wedstrijd
04-jul Motorbootkampioenschappen
10+11 juli Trophy wedstrijden
24 t/m 28 juli Europees kampioenschap Javelin
27 + 28 augustus 24 uurs Medemblik
4 + 5 september Sluitingswedstrijden MWV
11 + 12 september Centaurwedstrijden MWV/WVA
19-sep Palingrace
26-sep 1e zondagmiddag wedstrijd
02-okt Westwad race

Overige evenementen

27-mrt Werkdag   +   waterportonderdelenmarkt
22 t/m 24 mei Pinkster toertocht
vrijdag 18 juni Gehandicapten zeilen
zaterdag 19 juni Gehandicapten zeilen

30-okt
Werkda
g

Vakanties regio Noord

30 april t/m 9 mei Mei vakantie
13 mei t/m 16 mei Hemelvaart weekend
10 juli t/m 22 augustus Zomervakantie Basisonderwijs
10 juli t/m 29 augustus Zomervakantie Voortgezet onderwijs








	VAN DE REDACTIE
	Wieringerrandmeer
	Sociale Hygiëne Horeca
	COMBI ZUIDERZEE
	Nieuwjaarsbijeenkomst in “De Aak”
	Optimist
	Geheel compleet , onzinkbaar, in goede conditie



