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Nu de zon al een tijdje schijnt, de wind lekker waait en de haven tot leven komt, zijn
de meeste leden met een boot, bezig de boel voor elkaar te maken om er weer een
zomer lang van te kunnen genieten.  
In het 2e clubblad van dit jaar vinden we verslagen van de dingen die zijn geweest,
zoals de notulen van de algemene ledenvergadering. Voor de WVA leden die deze
vergadering niet konden bezoeken en bron van informatie over het reilen en zeilen
binnen onze vereniging. Een belangrijk punt in deze vergadering was het benoemen
van een aantal nieuwe bestuursleden. Geweldig dat dit weer is gelukt met als extra
bonus, een nieuwe voorzitter. Het is Koen John, nog niet bij iedereen bekend, maar
dat zal ongetwijfeld niet lang duren. Theo zal Koen nog een jaar lang met raad en
daad terzijde staan. U kunt hierover meer lezen in “vanuit de preekstoel”, die deze
keer is gevuld met een stukje van Theo en Koen. En voor de leden die niet weten wie
Koen is hebben wij er een foto bij geplaatst, zodat niemand onze nieuwe voorzitter
voorbij kan lopen zonder te weten wie het is.
Verder  een  verslagje  van  de  werkdag  en  watersportonderdelenmarkt  (mooi
scrabbelwoord).  Na een voorzichtige start  vorig jaar is dit  jaar gebleken dat deze
markt bij onze leden niet aanslaat, erg jammer, maar het is niet anders.
Na wat is geweest komt er natuurlijk heel veel in het clubblad over wat gaat komen.
De wedstrijden vanaf de Koninginnerace op 30 april  t/m het Europees kampioen-
schap Javelin van 24 t/m 28 juli, de Pinkstertoertocht en de jeugdzeiltraining. 
Dan  een  oproep  voor  de  Rabo  fiets  sponsortocht.  Dit  lijkt  wat  vreemd  in  een
watersportblad, want wat heeft fietsen te maken met varen? In dit geval, geld.
We kunnen de clubkas spekken door hier met een aantal leden aan mee te doen.
Jammer dat Cees en ik op vakantie zijn, want Cees houdt weliswaar van varen, maar
ook van fietsen en lopen. Hoe hij ooit tijd heeft gehad om te werken is een raadsel.
Net nog 3 dagen korte vakantie gehad op de Utrechtse Heuvelrug, want wat tijd met
en aan elkaar besteden is ook wel verstandig. Lekker gefietst, alleen jammer dat ik
het woord heuvelrug van te voren niet helemaal op waarde wist te schatten.
Van de heuvel af fietsen is natuurlijk geweldig, maar daar gaat toch een behoorlijke
worstelpartij op de fiets aan vooraf. Het is gelukt. We kwamen tot 30 km. op een dag,
wat voor Cees peanuts is, maar voor mij toch een prestatie van formaat.
Na deze huiselijke mededelingen weer terug naar ons clubblad.
Ook dit jaar zijn er weer 2 zeildagen voor mensen met een beperking, n.l. op vrijdag
18 en zaterdag 19 juni a.s. Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft Cor namens de
WVA de organisatie op zich genomen. Wilt u als vrijwilliger betrokken zijn bij deze
dagen dan kunt u altijd contact opnemen met Cor Walrave.
En last but not least wil ik nog even kwijt dat ik Elly Boeschoten erg zal missen als lid
van onze redactie. Elly, bedankt voor het in elkaar zetten van heel veel clubbladen
en een leuke tijd samen. Hans is nu de klos en heeft beslist meer talent voor het
werken op de computer als de rest van de redactie.
Ik wens iedereen deze zomer heel veel watersportplezier,     Agnes Dubbeld

Het volgende clubblad verschijnt eind juli, copy graag  inleveren vóór 12 juli a.s.

Vanuit de Preekstoel



Had ik het in het vorige clubblad nog over mijn laatste Preekstoel dan voel ik mij nu
toch nog geroepen  een woordje te doen in deze editie  maar dan als Voorzitter ad
interim.  De laatste  Algemene Ledenvergadering  was  zeer  goed bezocht  door  de
leden  en  heeft  ook  de  noodzakelijke  nieuwe  bestuursleden  gekozen.  Alleen  de
kandidaat voor de functie van voorzitter liet wat langer op zicht wachten maar hij is
uiteindelijk wel opgestaan.
Koen John is zijn naam en wil deze functie gaan vervullen maar gezien zijn ervaring
op dit gebied en kennis van de vereniging maakt hij graag gebruik van mijn aanbod
om hem gedurende een jaar te coachen. De vergadering is hiermee akkoord gegaan
dus zal voorlopig nog even de bestuursvergaderingen blijven bijwonen en bepaalde
zaken samen met Koen doen. Ik probeer Koen zoveel mogelijk in en outs van de
vereniging mee te geven en te betrekken bij alle activiteiten van dit seizoen, zo ook
de  zaken  die  de  voorzitter  gebruikelijk  onder  zijn  hoede  heeft  in  de
belangenbehartiging  sfeer  zoals  Klankbordgroep  Wieringerrandmeer,
Watersportverbond,  Gemeente  ,  andere  verenigingen  ,  etc.  Het  moment  van  dit
schrijven is ook het moment dat allerlei commissies rapport hebben uitgebracht aan
de regering over de bezuinigingsplannen voor de komende jaren. In welke hoek de
klappen vallen laat zich nog niet aanzien maar ga er maar vanuit als het niet linksom
gaat dan gaat het rechtsom. Als vereniging is het dus zaak om ons voor te bereiden
op wat moeilijker tijden die we alleen maar kunnen opvangen door betrokkenheid en
veel zelfwerkzaamheid om de exploitatiekosten van de vereniging zo laag mogelijk te
houden.
In een preekstoel aan boord is normaal gesproken maar plaats voor een persoon
maar voor deze gelegenheid wil ik graag een beetje opschikken om Koen John de
gelegenheid te geven zich aan U voor te stellen. De pen geef ik bij deze over aan
Koen

Theo Souren

In aansluiting op hetgeen Theo hiervoor reeds
heeft aangegeven neem ik hierbij graag de pen
over  en gezien ons beider “gewichtigheid” zal
dat met die preekstoel best wel lukken.  Om te
beginnen zal ik mijzelf nog even voorstellen aan
alle leden van de vereniging voor zover ik deze
nog niet gezien of gesproken heb.  Mijn  naam
is dus Koen John, ben gehuwd met Han en wij
wonen  samen  met  vijf  (binnen)katten,  drie
(buiten)katten,  vijf  kippen  plus  een  haan
alsmede één  dwergkonijntje  in  een  voormalig
boerderijtje in de Wieringermeer.  Beroepsmatig
heb ik een bouwkundige achtergrond en sinds
januari  2009 maak ik gebruik van de VUT. Al
vanaf  jonge  leeftijd  op  en  aan  het  water
vertoefd  en  middels  verschillende  bootjes  en
boten altijd gezeild.  Drie jaar geleden hebben
wij  onze  laatste  zeilboot  verkocht  en  zijn

overgegaan  op  een  halfopen  motorboot  of  zoals  anderen  dit  type  noemen,  een
“Lounger”.  Velen hebben ons al  gevraagd of wij  dit  leuker vinden dan zeilen, het



antwoord is dan dat het anders is maar ons uitstekend bevalt. Drie jaar terug was
tevens de eerste kennismaking met de Watersportvereniging Amstelmeer alwaar wij
na korte tijd een ligplaats kregen toegewezen. Na een jaar lidmaatschap kwam ook
het  idee om wat  actiever  deel  te  nemen aan de werkzaamheden op en rond de
haven. Dat dit zou ontaarden in het voorzitterschap had ik in de verste verte niet
gedacht  en  verwacht.  Ondanks  deze  onverwachtte  ontwikkeling  kijk  ik  met  veel
enthousiasme naar de toekomst in de wetenschap dat er binnen het bestuur veel
kennis aanwezig is en Theo mij toegezegd heeft mij in ieder geval het eerste jaar met
raad en daad te  willen  bijstaan waar  bij  mij  de  kennis  en  kunde nog ontbreekt.
Kortom,  ik  heb  er  veel  zin  in  en  zal  iedereen   op  de  hoogte  houden  van  de
ontwikkelingen (en mijn  ontwikkeling).  Als laatste wil  ik  graag iedereen een mooi
seizoen toewensen en ga ik er van uit dat we elkaar wel ergens zullen ontmoeten om
persoonlijk kennis te maken.

Koen John.
Voorzitter

NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging Amstelmeer

d.d. 19 maart 2009.

Aanwezige  bestuursleden:  Gerrit  Snijders  (haven),  Sjoerd  van  der  Werf
(wedstrijden),  Sjaak  Meskers  (opleidingen),  Jos  van  der  Land  (penningmeester),
Gerard Alleman (vloot), Theo Souren (Voorzitter) en Monique Mul (secretaris).

Met kennisgeving afwezig zijn: Gerard van Herk, Hans Zijm, Paul Bus, Ruud van
Kipshagen, Arie de  Vries, Pierre Stoop, Rik Verkijk, Erik Goedel, Carlijn Sneekes,
Ruud Bekema, Cees Hos en Siep van der Land.
Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig.

2 Mededelingen van het bestuur
Vier bestuursleden treden deze vergadering af. Drie leden hebben zich kandidaat
gesteld voor het invullen van de respectievelijke functies commissaris Wedstrijden,
commissaris Opleidingen en commissaris Haven en opstallen.

De vereniging bestaat dit jaar op 16 april 45 jaar. Het bestuur vraagt of alle leden
willen  participeren  in  het  verenigingsleven,  alleen  dan  heeft  de  vereniging
bestaansrecht.

Er  zijn  donaties  binnen  gekomen  voor  het  opgezette  jeugdfonds  waaruit  o.a.
transportkosten  van  Splashes  en  Optimisten  wedstrijdlocaties  kunnen  worden
bekostigd.  Er  is  een  trailer  gedoneerd  voor  transport  van  een  Funyak  en  een
picknicktafel voor het clubhuis. Donaties zijn welkom voor het jeugdzeilfonds. Een
andere manier om een bijdrage te leveren aan de WVA is door deel te nemen aan de
RABO sponsor fietstocht van 30 km op 12 juni. Maximaal 10 personen kunnen 250
euro bij elkaar fietsen. Opgave voor 15 mei kan bij de voorzitter.



Op vrijdag  16  april  kunnen  leden  die  wel  eens  willen  tappen  in  de  kantine  een
introductiecursus   Sociale  vaardigheden  Horeca  volgen.  Aanmeldingen  bij  Karin
Meskers.
Leden die mee willen helpen met het schilderen van de kantine (van 19 tot en met 23
april)  en  het  onderhoud  van  de  haven  kunnen  zich  opgeven  bij  de  nieuwe
commissaris Haven en opstallen.
Het bestuur bedankt Elly Boeschoten voor haar inzet in de redactie van het clubblad
voor meer dan 25 jaar. Diezelfde waardering gaat ook uit naar Cor Walrave die al
vele  jaren  het  zogenaamde  sloepzeilen  voor  gehandicapten  regelt.  De  leden
applaudisseerden voor deze beide leden.
Het schoonmaken van de kantine gaat Elly Schiphof momenteel niet zo goed af. Het
bestuur vraagt leden om te helpen schoonmaken. Informatie kan men verkrijgen bij
Elly of bij Anja Boersen.
De  voorzitter  bedankt  Jos  van  der  Land  voor  haar  inzet  voor  de  functie  van
penningmeester. Ze heeft niet alleen een financieel jaarverslag opgesteld, maar ook
een balans gemaakt, hetgeen de leden een transparant beeld geeft betreffende de
financiële situatie van de vereniging.

3/4 Behandeling  van  het  verslag  Najaarsvergadering  23  oktober  en
Jaarverslag 2009
Het verslag van de najaarsvergadering en het jaarverslag dat gepubliceerd is in het
laatste clubblad, is goedgekeurd. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
De voorzitter bedankt de opsteller Monique Mul.

5 Verslag Kascontrole commissie.
Dave  de  Groot  en  Michiel  Lok  doen  verslag  van  de  kascontrole.  Zij  hebben  de
penningmeester  geadviseerd  om de post  diversen op te  delen  en bedragen van
boven  de  1000  euro  te  specificeren.  De  penningmeester  heeft  daar  gehoor  aan
gegeven.  De  kascontrolecommissie  bedankt  Sjaak  Meskers  voor  de  goede
opbrengsten  van  de  opleidingen.  Verder  gaf  de  commissie  aan  dat  de  gas  en
elektriciteitsrekening is toegenomen met respectievelijk 48% en 36%.  Zij vragen het
bestuur om hierop actie te ondernemen.  De banksaldo’s op papier en op de bank
klopten.  Ze hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.  Zij  adviseren om de
penningmeester decharge te verlenen. 
De penningmeester is decharge verleend.

6 Financieel verslag 2009
De penningmeester geeft aan er dit jaar sinds 2001 weer een balans is. Een balans
is een kort, overzichtelijk beeld van bezittingen en schulden.
De  penningmeester  licht  het  financieel  jaarverslag  toe:  Er  zijn  minder  inkomsten
vanuit de kantine omdat er geen extra evenementen georganiseerd zijn. Opleidingen
heeft ook voor meer inkomsten gezorgd. Extra uitgaven waren er dit jaar voor de
CWO certificaten en gas en elektra. Dit komt waarschijnlijk doordat er bijna iedere
avond iets te doen is in het clubhuis. Ook blijkt de kachel wel eens een eigen leven te
lijden. Hier gaat het bestuur iets aan doen. 

Vragen waren  er  naar  aanleiding  van  de sponsorgelden van  de  Rabobank.   De
Rabobank heeft in 2009 betaald voor de Splashes. De andere sponsorgelden zijn al
in 2008 betaald.
Andere vragen gingen over de balans en het nut ervan. Met een balans kun je per
bezit een jaarlijks percentage afschrijven. Je weet dan welk bezit aan vervanging toe



is  waardoor  je  alvast  rekening  kan  houden  met  toekomstige  investeringen.  Een
vergelijking tussen twee balansen op opeenvolgende balansdata (meestal met een
tussenruimte van één jaar) geeft een indicatie van de ontwikkeling van de financiële
positie.
Voor de Optimisten is een standaard investering: elk jaar wordt een tien jaar oude
optimist vervangen en blijft de waarde op de balans hetzelfde. Andere bezittingen
kunnen afgeschreven worden tot een restwaarde.

De leden gaan akkoord met het financieel jaarverslag.

7 Vaststellen zomerprogramma
Sjoerd van der Werf leest het zomerprogramma voor en vraagt aan de leden om zich
nu al aan te melden voor de Centaurwedstrijden.

Nog steeds is niet bekend wanneer Lobke Berkhout een presentatie komt geven. 
Op  5  en  6  juli  wil  het  bestuur  samen  met  de  MWV  een  gecombineerd
clubkampioenschap houden. Sjoerd neemt wederom contact met hen op.
Peter Engel vraagt om de wedstrijden als rondje Razende bol en Pettermerton ook in
het clubblad te plaatsen.

De voorzitter wenst een ieder een fijne zomer en een goed vaarseizoen.

8 Verkiezing commissaris  Wedstrijden,  Opleidingen,  Haven en opstallen
en Voorzitter.
De kandidaat  voor  commissaris  Wedstrijden is  Gerrit  van Lohuizen.  Er  zijn  geen
andere kandidaten voor deze functie. De kandidaat voor commissaris Opleidingen is
Stephan Sijs. Er zijn geen andere kandidaten. De kandidaat voor commissaris Haven
en  opstallen  is  Jos  Halsema.  Er  zijn  geen  andere  kandidaten.  De  genoemde
kandidaten zijn zonder tegenstemmen gekozen door de leden.
De voorzitter bedankt Gerrit Snijders, Sjoerd van de Werf en last but not least Sjaak
Meskers voor hun inzet voor de vereniging. 
De oud bestuursleden maken aan de tafel plaats voor de nieuwe bestuursleden.

De leden van de kascontrolecommissie voor het bestuursjaar 2010 zijn:  Dave de
Groot  en  Agnes  Dubbeld.  De  voorzitter  bedankt  Michiel  Lok  voor  zijn  inzet  de
afgelopen  twee  jaar  voor  de  kascontrolecommissie.  Cees  Boersen  heeft  zich
aangemeld als reserve kascontrolelid.

Voor de functie voorzitter meldt na enige stilte, Koen John zich. Hij wil tijdens een
periode van een half jaar de functie verkennen samen met Theo. Monique bedankt
Theo voor zijn inzet voor de vereniging. Hij heeft zich voor heel veel dingen ingezet
en voor elkaar gekregen.



9 Rondvraag
Tijdens de rondvraag vraagt Cees van Silfhout waarom de vergaderingen nu op de
vrijdagavond zijn. Dit is een besluit van het bestuur om zo meer mensen te kunnen
betrekken bij de vergaderingen. Minder mensen worden dan waarschijnlijk gehinderd
door het late vergadertijdstip.

Sjaak  Meskers  bedankt  alle  35  instructeurs  voor  hun  tomeloze  inzet  voor  de
cursussen  vaarbewijs,  TKN,  Jeugdzeilen,  Kielboot  zeilen,  jeugdtraining  en  de
Rescuedag.

10 Sluiting
De  voorzitter  bedankt  de  aanwezige  leden  voor  hun  komst,  voor  de  fijne
samenwerking tijdens zijn bestuursperiode en wenst een ieder veel succes. Sluiting
om 21.25 uur

Koninginnerace 2010
De opening van het watersportseizoen vindt dit jaar evenals andere jaren plaats op
Koninginnedag. Dit jaar is dat vrijdag 30 april. De eerste start is om 12.00 uur. Er
wordt gevaren in alle klassen. Deelname is mogelijk voor jong en oud. Ook de jeugd
in de Optimist,  Cadet,  Splash is van harte welkom. Inschrijven is op de dag zelf
mogelijk tussen 9.30 uur en 11.00 uur in clubgebouw De Aak. De kosten zijn:
1 persoons boten € 3,00
Meermans boten € 4,00
Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de wedstrijd in clubgebouw De Aak.

Dinsdagavondzeilen
Vanaf dinsdagavond 11 mei 2010 wordt er weer  elke week op dinsdagavond
een  wedstrijd  gevaren.  De  inschrijving  is  die  avond  vanaf  18.30  uur  in  het
clubgebouw “De
Aak”. Het inschrijfgeld bedraagt € 0,50 per boot. De start  van de wedstrijd is om
19.30 uur bij de scheidingston. Kajuitboten starten tussen de scheidingston en AM4,
Open boten tussen de  scheidingston en AM16.
De finish (voor alle boten) is ook in dat gebied, tussen de scheidingston en AM16.
We  maken  gebruik  van  vaste  wedstrijdbanen,  aangepast  voor  een  start  nabij
bovengenoemde scheidingston.
De wedstrijdbaan wordt gekozen aan de hand van de heersende windrichting. Op de
banenkaart staat eenduidig wat de startrichting en de eerste boei is. Indien afkorten
van de baan noodzakelijk is,  wordt dit op het krijtbord bij de ingang van het clubhuis
kenbaar gemaakt.  Iedere deelnemer moet zijn finishtijd naar eer en geweten zelf



opnemen en op de deelnemerslijst noteren. Na afloop van het zeilen is er via een
verloting een prijsje te winnen. Elke deelnemer, schipper en bemanning ontvangen
hiervoor een gratis lootje. Evenals voorgaande jaren is de prijswinnaar verplicht een
worst of kaas aan te snijden en te verdelen onder de aanwezigen in het clubgebouw.
Een “dinsdagavond reglementje” met gedetailleerde informatie is straks beschikbaar
in het clubhuis en op de website.

Pinkstertoertocht 2010
Als goede traditie wordt dit jaar weer de Pinkstertoertocht gevaren. De bestemming
van deze tocht  wordt  op  democratische wijze  vastgesteld  in  een bijeenkomst  op
vrijdagavond 22 mei om 20.30 uur in het clubhuis.
De bestemming moet bereikbaar zijn voor  motor- en zeilboten.
Zaterdagmorgen 23 mei worden op de afgesproken tijd de trossen losgegooid en
vertrekken  de  boten  voor  een  gezamenlijke  vaartocht,  waarbij  gedurende  de
volgende dagen diverse uitjes met zijn allen of in groepjes worden ondernomen. 
Op 2e pinksterdag, 24 mei, wordt de terugtocht naar de haven gemaakt.
Dus, wilt u mee, kom dan op 22 mei om 20.30 uur naar het clubhuis.

Clubkampioenschappen WV Amstelmeer
In  het  weekend  van  5  en  6  juni  2010  worden  de  WV  Amstelmeer
clubkampioenschappen zeilen georganiseerd. Deelname is mogelijk voor alle typen
zeilboten. Er worden in het weekend 6 wedstrijden, verdeeld over 2 dagen gevaren.
Zaterdag is de eerste start om 11.00 uur. De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na
de laatste wedstrijd van het weekend. Inschrijven het liefst via de website van de
vereniging www.wvamstelmeer.nl De kosten voor deelname zijn:
Bij voorinschrijving:
1 persoons boten € 9,50 per boot
Meerpersoons boten € 12,00 per boot

Bij inschrijving in het weekend zelf:
1 persoons boten € 12,00 per boot
Meerpersoons boten: € 14,50 per boot

Voor betaling en eventueel inschrijving is het clubgebouw vrijdagavond 4 juni 2010
van  19.00  uur  tot  21.00  uur  geopend  en  op  zaterdagmorgen  vanaf  9.00  uur.
Inschrijving is mogelijk tot 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd.

Verenigings Sloepwedstrijden
Op 12 en 13 juni 2009 worden weer de jaarlijkse verenigings sloepzeilwedstrijden
gehouden.  De  wedstrijden  worden  gevaren  in  de  zeilsloepen  van  de  Koninklijke
Marine. 
WV Amstelmeer heeft weer het plan om voor de wedstrijden in te schrijven met 2
sloepen. Een mannensloep en een vrouwensloep. Per sloep varen er 7 personen in
de sloep. Opgeven voor deelname kan per e-mail  aan de wedstrijdcommissie op
wedstrijden@wvamstelmeer.nl Er bestaat de mogelijkheid om per dag in te schrijven.
Bij meer inschrijvingen dan plaatsen geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. SVP
inschrijven vóór 31 mei 2010 via wedstrijden@wvamstelmeer.nl .

RABO Fiets Sponsortocht

mailto:wedstrijden@wvamstelmeer.nl
http://www.wvamstelmeer.nl/


Op 12 juni a.s.,  de zaterdag van het Verenigingssloepzeilen wordt  door de Rabo
bank te fietssponsortocht georganiseerd.
Daar kunnen verenigingen de clubkas met maximaal 250 euro spekken door er met
max. 10 leden aan deel te nemen. De intentie is om met 10 leden, die niet aan de
sloepzeilwedstrijden deelnemen, deze tocht te fietsen en het bedrag te vergaren voor
het jeugdzeilfonds.
Potentiële  deelnemers  kunnen  zich  opgeven  bij  Theo  Souren,  via  de  mail
tljsouren@qiucknet.nl of  telefonisch  06-15256257.  Graag  voor  10  mei,  want  de
vereniging moet de opgave voor 15 mei indienen bij de Rabo bank.

4 Havenwedstrijd
22 juni 2010 wordt de traditionele 4 havenwedstrijd gevaren. Deze wedstrijd heeft
ieder jaar rond de langste dag van het jaar plaats.  Op deze avond wordt  er een
wedstrijd gevaren naar te ronden boeien voor, of in de 4 havens van het Amstelmeer.
De  te  volgen  route  bepaalt  men  zelf.  Na  iedere  boeironding  dient  men  door  de
start/finishlijn te varen. Inschrijven voor de wedstrijd kan op de avond zelf tussen
18.00 uur en 19.00 uur in clubgebouw De Aak. De deelnamekosten zijn:
1 persoons boten € 3,00
Meerpersoons boten  € 4,00
Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.

Marsdiep Offshore Race
Op 2 en 3 juli  is de Marsdiep Offshore Race, die wordt georganiseerd door Werf
Willemsoord BV in het kader van het Franse weekeinde op de Oude Rijkswerf
(wedstrijdleiding KMJC). De wedstrijd start op vrijdagavond en voert de zeilers via
een baan van 68 nautische mijlen voor  de Noordhollandse Kust.  De deelnemers
zullen naar verwachting in de loop van de zaterdag 3 juli finishen.
De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur plaats vinden tijdens een captains diner.
Deelname kost 15 euro en deelname aan het captainsdiner is 15 euro pp.

Motorbootkampioenschappen
Op zondag 4 juli 2010 wordt voor de 3e keer het clubkampioenschap motorbootvaren
georganiseerd. De wedstrijden zijn speciaal voor onze motorbootbezitters gepland.
Alle motorbootvaarders, maar natuurlijk mogen ook zeilers meedoen, hebben gelijke
kansen. Er wordt namelijk niet in de eigen boot gevaren. Speciaal hiervoor is door de
vereniging een motorsloep gereserveerd. De organisatie zet een hindernisparcours
uit met diverse spelopdrachten.  Er is ook een theorieronde. Totaal zijn er punten te
verdienden voor praktijk en theorie. Degene met het hoogste puntentotaal wordt de
nieuwe clubkampioen.
Inschrijven voor dit kampioenschap kan op zondagmorgen 4 juli tussen 11.00 uur en
12.00 uur. De wedstrijd begint om 13.00 uur.

Trophywedstrijden
Vroeger dan voorgaande jaren, wordt het Trophy zeilweekend dit jaar gevaren op  10
en 11 juli 2010. Dit heeft te maken met de late vakantieplanning voor deze regio. In
het Trophyweekend worden er 6 wedstrijden gevaren, verdeeld over 2 dagen. Er
wordt gevaren op de vaste wedstrijdbanen van WV Amstelmeer. Inschrijving voor dit
weekend graag via de website van de vereniging  www.wvamstelmeer.nl De eerste
start is zaterdag 10 juli om 11.00 uur.
Het inschrijfgeld bij voorinschrijving via de website is:

http://www.wvamstelmeer.nl/
mailto:tljsouren@qiucknet.nl


1 persoons boten € 9,50
Meerpersoons boten € 12,00
Bij inschrijving in het weekend zelf:
1 persoons boten € 12,00
Meerpersoons boten € 14,50
Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd van het evenement.

Europees kampioenschap Javelin klasse
Van  24  tot  en  met  28  juli  2010  organiseert  WV  Amstelmeer  het  Europees
kampioenschap zeilen voor de Javelin klasse.
De verwachting is dat er zo rond de 30 boten op het Amstelmeer komen varen. Dit
geeft, samen met de aanhang een gezellige drukte op en rond de haven. Totaal zijn
er  zo’n  100  man/vrouw  te  verwachten.  WV  Amstelmeer  organiseert  al  jaren
Nederlandse  kampioenschappen  voor  diverse  klassen.  Dit  gaat  altijd  in  goeie
harmonie  met  de  zeilers.  De  zeilers  zijn  altijd  vol  lof  over  de  gezelligheid,  de
gemoedelijkheid en de organisatie van de wedstrijden. Ook dit evenement willen wij
ons als  vereniging met een goeie organisatie en gezelligheid en gemoedelijkheid
presenteren.

De wedstrijdcommissie en de kantinecommissie kunnen dit kampioenschap alleen
organiseren met de medewerking van een grote groep vrijwilligers. Wij willen u langs
deze  weg  vast  vragen  om  uw  medewerking  bij  de  organisatie  van  dit,  voor  de
vereniging, mooie evenement.  U kunt zich nu al  opgeven voor  medewerking aan
deze  kampioenschappen.  Met  z’n  allen  kunnen  wij  hier  weer  een  fantastisch
evenement van maken.
Voor  uw  medewerking  op  en  om  het  water  kunt  u  zich  aanmelden  via
wedstrijden@wvamstelmeer.nl
Voor  uw  medewerking  in  en  rond  het  clubhuis  kunt  u  zich  opgeven  via
kantine@wvamstelmeer.nl 

Van de Kantinecommissie. . . . . . :
Geachte Dames en Heren,
Het zeilseizoen gaat weer beginnen. Er verschijnen steeds meer boten op en in de 
haven. De tijd van een praatje en een bakkie koffie komt er weer aan.
Ook de wedstrijd gaan weer van start en dan gaan we nog meer gebruik maken van 
de kantine. En u voelt het al………. Hiervoor hebben we mensen nodig die een 
dagdeel of een dag willen staan. Hieronder staan de evenementen die in de 
komende periode gepland zijn. Schroom niet en bel of mail naar: 0223 532603 of 
sjaak-karin@quicknet.nl

30 april Koninginnerace
Start 1e wedstrijd 12.00 uur
1. 9.00-13.30 Riny van der Hoek
2. 13.30- tot 18.00………………………………………………………………………….
3. 11.30- tot wanneer nodig…………………………………………………..
4. Arie Tesselaar 11.00- tot wanneer nodig
5. Ria Tesselaar   11.00- tot wanneer nodig

mailto:kantine@wvamstelmeer.nl
mailto:wedstrijden@wvamstelmeer.nl


Open clubkampioenschappen:
4 juni: Inschrijving van 18.00-21.00
1………………………………………………..

5 juni Clubkampioenschappen
Start eerste wedstrijd: 11.00 uur
1. 9.00-11.00………………………
2. 11.00-16.00……………………….
3. 15.00-19.00……………………….
4. 15.00-19.00………………………..

6 juni clubkampioenschappen
1. 9.00-11.00…………………….
2. 11.00-16.00……………………..
3. 15.00-19.00…………………………….
4. 15.00-19.00………………………

12 juni Sloepenwedstrijden:bijzonderheden lunch tussen de middag!
9.00-12.00………………………………………..
11.00-  15.00…………………………..
Na de sloepenwedstrijd………………………………..

13 juni Sloepenwedstrijden: bijzonderheden lunch tussen de middag!
1.An Souren – hele dag
2. tijd in overleg met An:……………..

Instructieavond Sociale Hygiëne.

Lisette Zijm en Mieke de Haan hebben 16 april j.l. een instructieavond georganiseerd
zodat iedereen die achter de bar in de kantine staat op de hoogte is van de nieuwe
regels. We hebben gehoord wat verantwoord alcoholbeleid is en hoe we met mensen
met een borreltje te veel kunnen omgaan. Welke veiligheidsregels gelden er en met
welke  wetten  hebben  we  hier  te  maken.  We  gaan  er  voor  zorgen  dat  alle
reglementen en afspraken goed zichtbaar in de kantine hangen.
Tevens werd het belang van het gebruik van de kassa weer heel duidelijk. Dus ook
voor  iedereen  die  er  op  deze  avond  niet  was  maar  wel  eens  achter  de  bar
staat….gebruik de kassa a.u.b. Er hangt een lijst met instructie bij!
Lisette en Mieke, bedankt voor alle informatie! 
Het zeilseizoen kan beginnen!

Namens de kantinecommissie,
Jarig, Anja en Karin 





OPROEP       OPROEP       OPROEP

Gehandicaptenzeilen

Vrijdag  18  en  zaterdag  19  juni  aanstaande  zijn  weer  vele  clubleden  aktief  met
zeiltochtjes  voor  mensen  met  enigerlei  beperkingen.  Dit  wordt  georganiseerd  in
samenwerking  met  Sportservice  Noord-Holland.  Er  wordt  dan  gezeild  met  de
tweemast-sloepen van de Marine. Als het nodig is worden onze gasten daar met
rolstoel en al  ingetild! De WVA levert  de sloepbemanningen; onze gasten mogen
natuurlijk ook wel een beetje meehelpen maar dat gaat niet altijd.  In de lunchpauze
wordt traditiegetrouw een nasimaaltijd geserveerd in ons clubhuis.
Zoals  gezegd,  velen  zijn  hiermee  aktief   maar  er  zijn  natuurlijk  altijd  nog  méér
vrijwilligers nodig. Lijkt het je leuk om mee te doen? Het is echt leuk! Je krijgt er veel
waardering en blije gezichten voor terug. En daarbij is het ook een hele belevenis om
met een sloep te zeilen!  Ook als je nog maar weinig of geen zeilervaring hebt ben je
welkom; een leerzame aanvulling op je zeilopleiding. En anders is er nog wel wat te
doen op de wal.
Coördinator van dit alles binnen onze vereniging is Cor Walrave. Geef je bij hem op
als vrijwilliger. Ook als je maar één dag of dagdeel kan meedoen ben je welkom.
Bel 0227 601909 of mail naar cjwalrave@quicknet.nl

DOEN     DOEN     DOEN !!!

WERKDAG OP DE HAVEN

Afgelopen 27 maart was dan weer de jaarlijkse voorjaarswerkdag op de haven.
Vroeger in het seizoen dan voorgaande jaren, maar des te meer tijd is er om de
haven, clubhuis, walplaatsen, steigers, boten,  dijkmagazijn, enz. er weer piekfijn uit
te laten zien, alvorens het seizoen op Koninginnedag wordt geopend.
Sjaak Meskers kon,  als  vice-voorzitter   van de vereniging,  ruim 35 man /  vrouw
verwelkomen. Goede opkomst dus. 

mailto:cjwalrave@quicknet.nl


Traditiegtrouw werd de dag begonnen met koffie en koek, waarna Gerrit  Snijders
voor de laatste keer als Opperhoofd haven en benodigdheden de taken op vrijwillige

basis verdeelde. Veel leden hadden zelf al een
klus uitgezocht, namelijk dezelfde die ze elk jaar
doen.  Er  is  nog  al  wat  te  doen op zo’n  dag,
maar  vele  handen  maken  licht  werk.  De
Optimisten werden uit hun winterslaapstalling –
het toiletgebouw – gehaald en weer in het rek
geplaatst. De vlaggenmasten werden geplaatst,
nieuwe belijning op de haven aangebracht  en
de  walplaatsen  opnieuw  gemarkeerd.  De
Funyak  rescueboot  werd  uit  de  winterslaap
gewekt, om na een opfrisbeurt op de haven te
water te worden gelaten.  De tweede Yak moest
nog even langs de reparateur.  Het vlot  moest
weer voor de wal komen te liggen. Een  Centaur
lesboot werd van de oude anti-fouling  ontdaan,
de andere werd te water gelaten.  Het clubhuis
werd van binnen en buiten gesopt,  dankzij  de
aanwezige dames.  Voor  de  zeilers  onder  ons
werden  de  wedstrijdboeien  weer  op  de  juiste

GPS-positie  in  het  Amstelmeer  verankerd.  De  inventaris  voor  de  boten  werd
gecontroleerd en zonodig aangevuld. 
Ook  werd  een  begin  gemaakt  met
het  opnieuw  schilderen  van  de
koppen van  de  palen  in  de  haven.
Ongetwijfeld zal ik nog wel het een
en  ander  vergeten  zijn  op  te
noemen.
Kortom, om een uur of half twee was
de  klus  wel  zo’n  beetje  geklaard.
Dankzij  Anja werd  voor  de mensen
die  toen  nog  aanwezig  waren  een
alternatieve  lunch  geserveerd:
Broodjes  met  warme  gehaktbal.
Dank je wel Anja !
Jammer genoeg was er geen enkele
belangstelling  voor  de  aansluitende
onderdelenruilmarkt.
Hoewel nog ver van ons bed, maar……het seizoen gaat zo snel! 30 oktober is de
najaarswerkdag.

Op de foto’s een impressie van de werkdag

Cees Dubbeld 



Beste jeugdzeiler,

Een lange, witte winter heeft onze zeilomgeving flink in zijn greep gehad; er is zelfs 
op het Amstelmeer geschaatst! Maar nu het voorjaar is aangebroken en de 
temperatuur geleidelijk weer wat aangenamer wordt, moesten we maar weer 
plannen gaan maken voor het zeilseizoen 2010. Sinds vorig jaar heeft de WV 
Amstelmeer 3 Splashes tot haar beschikking. Compleet met hoezen, waltrailers en 
een zes-voudige wegtrailer.
Dit betekend dat jullie lekker kunt blijven zwaardboot zeilen, ook al zou je te groot 
worden voor de Optimist. In de Splash mag je wedstrijden varen t/m het jaar dat je 
18 wordt. Daarna kan er een groter zeil en een langere giek op, het wordt dan een 
Flash. 

Met de donderdagavond training beginnen we op 29 april, als voorbereiding op de 
Koninginnerace de volgende dag, en we gaan door t/m 16 september. Dit i.v.m. de 
lengte van de dagen. Tijdens de grote vakantie is er een zomerstop. We trainen 
zowel met de Optimisten als met de Splashes. Ook zijn jeugdige zeilers die een 
eigen boot van een ander type hebben welkom bij de training. De Splashes worden 
natuurlijk gebruikt door de zeilers die zowel qua lengte als met hun lichaamsgewicht 
het beste in die boot tot hun recht komen. Je moet b.v. toch wel minimaal 45 kg. 
wegen om het ding met wat wind rechtop te houden. Op dagen met rustig weer 
willen we, tegen het eind van de training, de Optimist zeilers ook de kans geven de 
Splash eens te proberen.

De training wordt in wisselende bezetting begeleid door Wico Stam, Monique Mul, 
Rene Könst en mijzelf. Er kan dus in principe alle donderdagen worden gevaren. We 
doen dit met twee speedboten vanwege de omvang van de groep en de twee 
verschillende zeilboot types.
Als bemanning op deze boten is medewerking van een aantal ouders onontbeerlijk!

De beginnende wedstrijdzeilers willen we dit seizoen ook weer laten meedoen met 
de Combi Zuiderzee in de Optimist C groep. Daar kunnen jullie wedstrijdervaring 
opdoen zonder alle stress die je in de officiële startvelden hebt. Er is daar veel 
begeleiding, en als er iets mis gaat wordt je weer op weg geholpen.



Ook de Splash zeilers willen we aan de Combi laten meedoen. Dat zal dan in de 
“Splash-B” groep zijn.
Alle deelnemers aan de donderdagavond training zijn ook van harte welkom bij de 
zeilwedstrijden die door de vereniging zelf op het Amstelmeer worden 
georganiseerd.

Jullie zien, plannen genoeg. Omdat er nu 4 mensen de “coaching” verzorgen, zal er 
dus op alle trainingsdagen gevaren kunnen worden. Het verbruik van de 
speedboten, het gebruik van de Optimisten en natuurlijk aanschaf en onderhoud van
de Splashes begint nu ook echt in de papieren te lopen. Daarom heeft het Bestuur 
besloten dat een seizoen Optimisten training € 60,- moet gaan kosten. Het gebruik 
van de Splash kost € 100,- per seizoen.
Uiteraard moet je voor iedere wedstrijd zelf het inschrijfgeld betalen.

Dan wil ik nog iets opmerken over zeilkleding. Een “ruim passend”, goedkoop 
surfpak, of  eenvoudige zeilbroek met een bijpassende simpele jas, zijn tijdens de 
training nog wel te gebruiken, maar voor wedstrijden kan dat echt niet meer.
Ideaal in het voor- en naseizoen is een droogpak. Daar kun je lekker warme 
fleecekleding onder dragen. Voor het zomerse werk kun je meestal wel in “normale” 
kleding zeilen zolang het niet te winderig is. Een eenvoudige wetsuit is natuurlijk 
helemaal mooi.
En een zogenaamde hangbroek (hikingpant) die je dijbenen tegen afknellen 
beschermen is ook een aanrader.
Op marktplaats.nl staan regelmatig gebruikte spullen die de moeite waard zijn.
De eerste aanschaf van deze spullen is wel even een uitgave, maar als je er uit 
groeit kun je het altijd voor een redelijke prijs aan een van de jongere zeilers 
verkopen, mits alles in redelijke staat is natuurlijk.

Op de website vind je een inschrijfformulier. Vul het in en stuur het terug voor 26 april
2010.

Nog vragen? Mail naar: jan@bethbeder.com of bel 06-24863089



Als je dit leest het vaarseizoen begonnen is
Er veel wisselingen in het bestuur hebben plaatsgevonden
Sjoerd al een paar maanden dikke verkering heeft
Het bestuur hier bijna eerder van op de hoogte was dan Sjoerd zelf
De vrije mannen bij onze vereniging nu  bijna “op”zijn
De werkdag weer supergoed bezocht is, maar….
De watersportonderdelenmarkt minder goed bezocht werd
Er zelfs geen enkele bezoeker is geweest
Cees dus onverrichter zake weer naar huis kon met zijn spullen
De “clubhuisschilderweek” zo goed als afgerond is
Het dijkmagazijn er ook weer prachtig bij staat
De TKN cursus weer succesvol is afgerond
Ruud zijn eerste vliegervaring voor het KNWV heeft gehad
Hij na deze ervaring helemaal afgemat thuiskwam
Je al je verhalen naar de redactie kunt sturen
Wij elkaar heel snel op de haven zien………..

En  wist u dit……

BETONNING   !!!!

Met  ingang  van  vorige  maand  is  het  Molengat  (vaarwater  ligt  tussen  de
Noorderhaaks en Texel) door Rijkswaterstaat afdeling betonning aangepast.
De lichtboeien en tonnen zijn vervangen door boeien en tonnen zonder verlichting en
tevens zijn sommige van positie veranderd.
Dit heeft allemaal te maken met het feit dat dit vaarwater steeds ondieper wordt en
daardoor voor schepen met enige diepgang niet meer bevaarbaar is.
De  oorzaak  van  het  ondieper  worden  ligt  in  het  natuurlijk  zand  transport  in  de
Noordzee, die tot gevolg zal hebben dat t.z.t. de Noorderhaaks vastligt aan Texel.
Daardoor zal de ebstroom van het Wad aan de zuidzijde van de Haaksgronden het
Westgat uitslijten en die zal dan wel  weer betont worden mag men hopen, maar
wanneer dat het geval is kan niemand je momenteel vertellen.
Dus mocht het zijn dat u in het donker vanuit het noorden komt met bestemming
Marsdiep, dan is het verstandig om dit via het Schulpengat te doen.



Weerbericht voor de Luchtvaart:  (wat moet je daar nu mee….?)

ZCZC
SA181125 EHKD     DE KOOY/DE KOOY NAVY   NLD   0 m.
METAR EHKD 181125Z AUTO 29006KT 9999NDV NCD 12/02 Q1015
BLU=

ZCZC
FC181100 EHKD RRC DE KOOY/DE KOOY NAVY   NLD   0 m.
TAF EHKD 181045Z 1812/1821 31008KT 9999 FEW200
    BECMG 1819/1821 35012KT=

Bovenstaand het actuele weer  (METAR) en de weersverwachting  voor de komende
uren (TAF)  volgens het  KNMI  weerbericht  voor  de  luchtvaart  geldend voor  onze
omgeving.  Je  kan  dit  vinden  op  de  website  van  het  KNMI  bij  Luchtvaart
(http://www.knmi.nl/actueel/metar.html) en veel van de codeaanduidingen zie je ook
terug op Teletekst pagina 707. Haal je er wat uit?  Enige bekendheid met de codes
lijkt  wel  nodig.  Windguru  en  Buienradar  zijn  wat  dat  betreft  wel  wat
gebruikersvriendelijker. En daar is ook  niets mis mee. Toch is dit KNMI bericht ook
een waardevolle informatiebron voor ons als watersporters en het is echt actueel!
Hoe het werkt en wat al die acabadabra betekent staat allemaal uitgebreid uitgelegd
op de KNMI-website. Voor de amateur-metereologen onder ons dus veel informatie
om te bestuderen. Voor degenen die niet zoveel geduld en studiezin hebben geef ik
een kleine samenvatting:

Allereerst de datum / tijd
181125  staat  voor   datum  18e 11:25  uur  Zulu-tijd  oftewel  UTC-tijd  oftewel
“Greenwich-tijd”  Dit is het moment waarop de waarneming gedaan is; en wordt ieder
half uur ververst. Wij lopen op deze tijd in de winter één uur en in de zomer twee uur
voor.  Dus vandaag 18e 15:00 bij ons is 13:00 UTC.   (NB:  windguru is ook in UTC,
wist je dat!)

Dan de plaats; meestal een vliegveld; een paar voorbeelden:
EHKD de Kooy, den Helder
EHLW Leeuwarden
EHGG Groningen, Eelde
EHAD Amsterdam, Schiphol
EHRD Rotterdam
EHFS Vlissingen  

Vervolgens de windaanduidingen. 31008KT  betekend  08  knopen uit richting 310
(windroosgraden)   Soms staat er bijvoorbeeld 27015G35KT  daarmee wordt bedoeld
(G = gust = windstoot) met uitschieters tot 35 knopen.    VRB betekent natuurlijk
variabel en windstil wordt aangeduid met 00000.

Zicht wordt  aangeven in  meters.    9999 is  in  dit  geval  méér  dan 10 km. (NDV
betekent No Directional Variation.)

http://www.knmi.nl/actueel/metar.html


De hoeveelheid bewolking wordt aangeduid met 
NCD = no clouds detected= onbewolkt
FEW = licht bewolkt
SCT = scattered = half bewolkt
BKN = broken = zwaar bewolkt
OVC = overcast = geheel bewolkt
De  drielettercode  wordt  gevolgd  door  een  hoogteaanduiding.  Er  kunnen
verschillende wolkenlagen tegelijk voorkomen.

In  bijzondere  gevallen  volgt  nog  de  aanduiding  CB  (cumulonimbus)  en/of  TCU
(towering cumulus). En dat zijn nu juist de voor ons ook vervelende buienwolken en
onweersdreigingen.

De temperatuur is aangeduid in graden celcius; onder nul wordt voorafgegaan door
een M (minus).  Na de  / volgt  de  dauwpunt-temperatuur..  Uit  het verschil  tussen
beide temperaturen is de luchtvochtigheid op te maken. Liggen de temperatuur en
het dauwpunt ver uit elkaar dan is de lucht droog en dus helder. Komen ze dicht bij
elkaar dan zal het langzamerhand wat mistig gaan worden.

Tot slot nog de luchtdruk.  Voorafgegaan door Q staat de luchtdruk in hPa (millibar).
Soms kom je als luchtdrukaanduiding QNH tegen.  De barometer thuis of op de boot
kan je dus controleren en gelijkzetten met het dichtstbijzijnde vliegveld.

Bij de weersverwachting staat vaak de code BECMG (= becoming) dat wil zeggen
dat  in  de  aangegeven  uren  er  iets  geleidelijk  zal  veranderen  (draaien,  toe-  of
afnemen van de wind bijvoorbeeld). TEMPO (=temporary) wil  zeggen kortdurende
tijdelijke veranderingen; bijvoorbeeld in buien. Wordt er geen verandering verwacht
dan staat er NOSIG (=no significant change).
Verder  kunnen  er  nog  allerlei  extra  codes   voor  weersverschijnselen  bijstaan
(voorbeelden TS= onweer; FG = mist; SQ = zware windstoten.) Het zijn er echter
teveel om hier in kort bestek te noemen. Belangstellenden verwijs ik naar de KNMI-
website. En dan zijn er nog de aanduidingen voor de omstandigheden om te kunnen
landen. Dat laatste is voor ons natuurlijk niet zo toepasselijk.

Wees  er  wel  op  bedacht  dat  de  bovenstaande  weerwaarnemingen  volledig
geautomatiseerd zijn. Er komt geen menselijk ingrijpen meer aan te pas. Daardoor
kunnen  zeer  locale  weersverschijnselen  als  (onweers-)buien  buiten  de
waarnemingsgrenzen van het vliegveld te liggen. Of andersom!

Dus met  alle  informatie  die  we  binnenkrijgen via  internet  en  teletekst  is  het  nog
steeds  nuttig  gewoon  met  je  gezonde  boerenverstand  naar  buiten  te  kijken  en
uiteindelijk zelf je plan te trekken.

Ik hoop dat u als lezende watersporter iets aan bovenstaande informatie hebt; of dat
het misschien wel de aanzet is om eens een kleine studie van de meteorologie te
maken!

Hans Zijm



INTERVIEW

Het was tijdens de jaarlijkse ledenvergadering dat ik de kandidaat voor het interview
nog even hielp herinneren aan onze eerder gemaakte telefonische afspraak. Omdat
de vorige krant eigenlijk al veel te vol was geworden schoot het interview er toen bij
in.  Bovendien  had  Jaap  Wognum   het  erg  druk.  Vandaar  dat  tijdens  de
voorjaarswerkdag op de haven de bestuurskamer voor een uurtje ons domein werd.
Randmeerzeiler Jaap Wognum is in de afgelopen vijf jaar op de haven een graag
geziene watersporter geworden.
Hier komt zijn verhaal:

Wie is Jaap Wognum?
“Ik ben geboren in Sint Pancras op 22 oktober 1951 als jongste van twee zonen
Mijn vader is overleden en mijn  moeder woont in verpleegtehuis Zuiderwaard. Mijn
vader had een tuinderij, waar ik tot mijn 18e jaar heb gewerkt. In Sint Pancras ben ik
opgegroeid en naar school  gegaan, eerst  naar de lagere school,  daarna naar de
VGLO in Alkmaar.

Hoe is jouw werkzame leven?
“Na school ging ik werken  in het tuindersbedrijf  van mijn vader. Toen ik 18 jaar was
ben ik omgeschoold tot instrumentmaker op het ROCV (regionaal opleidingscentrum
vakopleiding).
Mijn werkgever werd Verburg  Conserven.. In de zomer liep ik storingsdienst en ’s
winter reviseerde ik de machines die zorgden voor het sluiten van de glazen potten
en blikken.



In 1975 ben ik getrouwd, we kochten een huis aan de Dorpsstraat in Winkel, het was
in slechte staat, maar ik zag het helemaal zitten. Er kwam een grote nieuwe schuur
van 10x 12 meter met een mooie ruime zolder. Ik heb er veel gesloopt en verbouwd.
Deed werkelijk alles zelf en maakte ook alles zelf. Zelfs de troffel om te metselen, de
zaagbank om de balken te zagen, de goten en schoorsteen, werkelijk alles deed of
maakte ik zelf, slechts 3 muren zijn wegens tijdgebrek door een  metselaar gedaan .
Omdat  ik  daarna  ook  mijn  eigen  meubelen  ging  maken  kocht  ik  eikenhout  bij
meubelmakerij W. Bruin in Noord-Scharwoude. Toen hij mij vroeg waar ik al dat hout
voor gebruikte, vertelde ik hem over mijn houtdraaiwerk. Al gauw deed ik ook zijn
draaiwerk. Hier lag de geboorte van de houtdraaierij  en werd hij een van mijn eerste
opdrachtgevers. In 1980 heb ik mij in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel
en ben in 1987 voor mezelf begonnen. Inmiddels waren mijn 2 dochters geboren, de
oudste is nu 31 jaar en werkt als docent zang en piano aan het conservatorium in
Alkmaar en gaat door het land met haar eigen pianoshow, ze woont in het oude
Kolhorn. De jongste – 26 jaar – heeft sinds enkele jaren een kapsalon in Winkel. Ze
woont met haar vriend hier vlakbij in het dorp. In de periode 1986-1995 ging het met
het houtdraaiwerk in opgaande lijn. De ruimte aan de Dorpsstraat werd te klein, het
pand werd verkocht en ik kreeg de mogelijkheid zowel huis als werkplaats nieuw te
laten  bouwen  op  het  nog  maar  net  bouwrijpe  nieuwe  industrieterrein  in  Winkel.
Jammer  genoeg  strandde  ons  huwelijk  in  2000.  Nu  werk  ik  voor  bv.
Monumentenzorg  en  maak  in  halffabrikaten  voor  de  trappen-en  timmerindustrie”.
(Ongeveer twee jaar geleden hebben diverse leden van de WVA een rondleiding
gekregen  in  Jaap  zijn  bedrijf  op  het  industrieterrein  in  Winkel  en  vertelde  en
demonstreerde  Jaap  wat  hij  allemaal  doet  en  maakt,  o.a.  in  Amsterdamse
grachtenpanden en in opdracht van bekende bouwondernemers).”Natuurlijk is er ook
nu nog voor kennissen die het interesseert vaak wel tijd voor een koppie en een
koekie. Zelf vind ik dit ook gezellig, dus bij deze!”

Lees je het clubblad?
Natuurlijk lees ik het clubblad, Het boeit me en houdt me op de hoogte van het reilen
en zeilen van de club. Bij deze een compliment voor de redactie.

Hoe is jouw watersportverleden?
“Omdat wij  in  het Geestmerambacht woonden was ik als jongen altijd al aan het
klooien met bootjes, vletten en motorbootjes en bezig met vissen. Het toenmalige
Geestmerambacht  was in die tijd voor mij één grote speeltuin. Hier kreeg ik verstand
van varen. Pas in 2004 ben ik gaan zeilen in Friesland; die zeilvakantie verregende.
In 2005 kwam ik in contact met de WVA en heb toen onder leiding van Rob Dirven
mijn Kielboot -1 certificaat gehaald. Het zeilvirus sloeg toe en in 2006 heb ik een
Randmeer  gekocht  en  ben  met  raad  en  daad  van  verschillende  WVA-ers  de
dinsdagavondcompetitie gaan varen. Dit vind nog steeds geweldig en leef er de hele
week naar toe.  In Griekenland heb ik vorig jaar een zeilcertificaat gehaald, waar mee
ik in de Egeische Zee en in de Caribische Zee mag zeilen met een kajuitjacht tot 43
foot. Vorig jaar heb ik nog op het punt gestaan om een kajuitzeilboot te kopen, maar
dit ketste op het laatste moment nog af, terwijl ik  de keuring al  had afgesproken en
er al een as voor een trailer naast de schuur lag. Ik heb toen een week een vrijwel
nieuwe  Hanse  315  gehuurd  en  heb  toen  samen  met  mijn  zeilmaatje  Anja  een
fantastische week op het IJsselmeer gevaren. Ook vaar ik af en toe als bemanning
op een Tjalk, dit doen we met z’n tienen. Verder vaar ik regelmatig wedstrijden met
de fam. Engel. Iedere keer weer spannend. Ik kan wat betreft het zeilen m’n handen



dichtknijpen  met  al  die  WVA-ers  en  ben  dan  ook  heel  dankbaar  dat  ik  deze
vereniging heb ontdekt”.

Heb je nog andere hobby’s?
“Een van mijn grootste hobby’s was het zeevissen. Ik heb heel intensief gevist vanuit
Petten, daar had ik een trekker staan, waarmee ik mijn boot naar het water reed. Ik
zat regelmatig zo’n 6,5 mijl uit de kust te vissen op kabeljauw en paling. Ik zal er wat
gevangen hebben! Vissen doe je niet voor een paar uurtjes, daar was je toch wel
gauw de hele dag mee bezig. Die tijd ontbrak regelmatig. Bovendien werd de vangst
steeds minder. Ik heb nog steeds 2 visbootjes, maar geen tijd, een enkele keer vaar
ik nog wel eens een rondje Streekbos en haal ik een biertje in Enkhuizen.”
“Verder  ben  ik  een  fervent  schaatser,  deze  winter  ben  ik  wel  aan  mijn  trekken
gekomen. Ben wel 10 keer op de Hofmanshaven wezen schaatsen. Als de ijsbaan
open  is,  schaats  ik  elke  week  op  de  baan  in  Hoorn.  Ik  heb  ook  twee  keer  de
Noordhollandtocht van 200 kilometer gereden. Nee, nog nooit de Elfstedentocht.
Ook ben ik een motorsportliefhebber. Ik bemoei me ook met de organisatie van de
Demo Motor Classic. Dit zijn regelmatigheidswedstrijden op de weg .Bij mij voor de
deur.  Door de motorsport ben ik in heel Europa geweest. In 1973 ben ik via een
tijdelijke werknemersonderbreking de  hele Grand Prix competitie afgeweest. Onder
andere in Zweden, Italie, 2 x in Engeland, 2 x Barcelona, Duitsland, Oostenrijk, ook
ben ik 2 jaar terug nog naar de TT op het eiland Man geweest. Nu staat de Grand
Prix  van  Ierland  nog  op  het  programma.  Onze  eigen  TT  in  Assen  sla  ik
vanzelfsprekend nooit een keer over. Zelf heb ik nog 2 motorfietsen; een BMW en
een Laverda, die ik destijds nieuw gekocht heb voor 6400 gulden. Ik heb vroeger zelf
erg veel gereden.” “Je hoort het wel, ik ben een druk baasje”.

Wat vind je van het Wieringerrandmeer?
“Hier heb ik wel mijn bedenkingen over. Als je kijkt waar het allemaal van betaald
moet worden. Elke klus gaat 2 of 3 keer zo duur worden als nu is begroot. Als er dan
ook zoveel meer huizen komen weet je niet meer waar het einde is. De schoonheid
van Wieringen wordt aangetast. Wel is het natuurlijk mooi dat de Provincie garant
staat.  Waarschijnlijk   zal  het  uiteindelijk  economisch best  wel  zijn  vruchten gaan
afwerpen. Wat ik wel een grote afvaller vind is dat wordt afgestapt van de variant
“staande mastroute”.

Na  dit  gesprek  praten  we  nog  even  over  de  komende  samenvoeging  van  de
Gemeente Niedorp met Wieringen en Wieringermeer. Jaap ziet  duidelijk voordelen
in een nieuwe gemeente Randmeer.
Plotseling een hoofd om de hoek van de deur van de bestuurskamer. “Sluiten jullie
af?”     
We zijn de laatsten…..

Cees Dubbeld



WEDSTRIJD- EN EVENEMENTENKALENDER 2010

30 april Koninginnerace

11 mei 1e dinsdagavond wedstrijd

13 mei Pettemer ton (WSV Helsdeur)    *)

22 t/m 24 mei Pinkstertoertocht

5/6 juni Clubkampioenschappen

12/13 juni Sloepzeilwedstrijden

18/19 juni Gehandicapten zeilen

22 juni Havenwedstrijd

  4 juli Motorbootkampioenschappen

10/11 juli Trophy wedstrijden

24 t/m 28 juli Europees kampioenschap Javelin

27/28 augustus 24 uurs Medemblik  (Ned.Ver.Kustzeilers)    *)

29/30 augustus Jeugdzeilwedstrijden Combi Zuiderzee

4/5 september Sluitingswedstrijden MWV         *)

11/12 september Centaurwedstrijden MWV/WVA

11 september Dorus Rijkerstocht (KMJC)        *)

19 september Palingrace

25 september Single/Double Handed Round the Bol (WSV Helsdeur)    *)

26 september 1e zondagmiddag wedstrijd

  2 oktober Westwad race         *)

30 oktober Werkdag

*) organisatie niet door WVA

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


