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Het is al weer enige tijd geleden dat ons vorige clubblad is verschenen. Dit geeft mij
de mogelijkheid in te haken op hetgeen in het vorige redactioneel  heeft  gestaan.
Zoals dat vele leden weer bezig zijn hun boot vaarklaar te maken. De tijd gaat zo
snel voorbij dat voor je het beseft de boot al weer winterklaar gemaakt moet worden. 
Wij hebben de zomervakantie dit  jaar weer met een “zeil”-boot doorgebracht. Het
plan  was  om via  de  IJsselmeerhavens  uiteindelijk  in  Kampen  terecht  te  komen.
Plannen maak je  om ze weer  te  kunnen veranderen,  zo ook bij  ons.  Uiteindelijk
kwamen we niet verder dan Spakenburg, maar hebben ook in havens gelegen waar
we nog nooit waren geweest. 
Wat  de   watersportonderdelenmarkt  betreft:  Volgend  voorjaar  proberen  we  het
gewoon opnieuw.
De oproep voor de Rabo fiets sponsortocht  en  de Pinkstertoertocht . De redactie
zou  er  graag  verslag  van  doen,  maar  helaas  …geen  ingezonden  stukjes.  Is  er
trouwens wel gefietst om de verenigingskas te spekken??
Om niet  al  te  negatief  over  te  komen:  Er  staat  in  deze krant  veel  over  de  zeer
succesvol  afgesloten  Javelin  Eurocup  zeilwedstrijden.  Michiel,  een  van  de
deelnemers, heeft in het clubhuis nog een heel leuke film vertoond, gemaakt met een
camera die hij onder aan de mast had gemonteerd. Ook het lezen van het verslag
van  Cor  Walrave  over  de  jaarlijks  gehouden  zeildagen  voor  mensen  met  een
beperking is absoluut de moeite waard.
Verder tref je onder andere, zoals gebruikelijk, het verhaal van de voorzitter. Deze
keer  geheel  van  de  hand  van  Koen  John.  Een  in  memoriam   na  het  tragisch
overlijden  van  ons  gewaarderd  lid  Karl  Astrath.  Verslag  van  de
clubkampioenschappen en natuurlijk een interview. Achter in de krant vind je weer de
agenda. Jammer genoeg deze keer geen tekeningen van Wil.
Hij  is  op  dit  moment  zo  druk  met  andere  werkzaamheden,  dat  het  er  niet  van
gekomen is. Zelfs zijn boot heeft dit seizoen geen water geproefd.
Hopelijk krijgen we nog een aantal weken mooi watersportweer voordat we ons weer
aan andere hobby’s gaan overgeven.
Vergeet vooral niet te komen op de feestavond op 18 september en natuurlijk de
Palingrace op 19 september.
Voor het definitieve programma van de feestavond kun je de website van de WVA
raadplegen:    www.wvamstelmeer.nl

Cees Dubbeld

Het volgende clubblad verschijnt begin oktober,  kopij graag inleveren vóór 20 
september a.s.

http://www.wvamstelmeer.nl/


Vanuit de Preekstoel

Sinds de vorige Preekstoel  zijn  alweer  een aantal  maanden verstreken waarin  ik
inmiddels een aantal  voor  mij  nieuwe mensen heb leren kennen. Doordat  ik  nog
maar kort lid ben van de vereniging heb ik nog wel eens moeite met namen en de
bijbehorende gezichten van de verschillende mensen die ik op de haven tegenkom.
Gelukkig  gaat  het  echter  steeds  beter.  Zaken  die  mij  als  “vers  bestuurslid”  zijn
opgevallen zijn met name de geweldige inzet en betrokkenheid van de vele leden bij
de uitvoering van de taak die zij op zich genomen hebben. Het maakt dan niet uit of
dit  nu  vanuit  een  bestuurs-commisie,  werkgroep  of  zomaar  een  keer  bijspringen
betreft, het blijft indrukwekkend. Wat mij eveneens is opgevallen is dat verschillende
leden mij  graag wat  vaker bij  de verschillende activiteiten zouden willen zien. De
reden dat ik mij indertijd zo laat kandidaat heb gesteld voor een bestuursfunctie vloeit
voort  uit  het  gegeven  dat  ik  het  eigenlijk  (nog)  te  druk  heb  met  allerlei  andere
bezigheden waardoor er beperkt tijd beschikbaar is. In goed overleg met de andere
bestuursleden proberen we e.e.a. toch zo goed mogelijk  in  te  passen.  Wat is  er
verder  voor  vermeldenswaardig  nieuws,  het  Watersportverbond  heeft  zijn
Jaarvergadering weer achter de rug. De meest belangrijke agendapunten waren de
jaarrekening 2009 en de begroting 2010. In het kort komt het op het volgende neer:
er is een structureel tekort op de exploitatie van  €  200.000, - tot  €  300.000, -  per
jaar. Door een extra donatie vanuit VWS ( Lottogelden) van ±  €  280.000, - p/jaar
over een periode van 3 jaar is de begroting  de eerste jaren sluitend. Men is binnen
het  Verbond  druk  in  de  weer  met  bezuinigingsvoorstellen  maar  deze waren  nog
onvoldoende uitgewerkt om al te publiceren. Naar mijn idee is het echter ondoenlijk
de  tekorten  uitsluitend  middels  bezuinigingen  op  te  lossen  zonder  op  de
dienstverlening  te  beknibbelen.  Anders  gezegd,  een  afdrachtverhoging  is  de
komende jaren niet geheel uit te sluiten. Dit laatste is echter een bijzonder gevoelig
punt  heb  ik  inmiddels  begrepen.  Dan  als  laatste  nog  het  Wieringerrandmeer.
Binnenkort  worden  de  verschillende  Gemeenteraadsleden  en  de  Klankbordgroep
verder geïnformeerd over de voortgang voor zover hier al sprake van is. Gezien de
uiteenlopende belangen van de verschillende partijen alsmede de ophanden zijnde
Gemeentelijke  herindeling  zie  ik  nog  geen  eensgezinde  doortastende
projectorganisatie ontstaan. Binnen de Gemeente Wieringermeer is al een voorstel
gedaan de gelden uit de z.g. “Stroppenpot” in te zetten voor een ander dringende
bestemming omdat het voorlopig niet nodig zal zijn deze voor het randmeer in te
moeten zetten.  (  Bron van deze informatie  is  de Schager Courant.)  Wij  wachten
echter maar rustig af op de dingen die gaan komen.

Tot slot wens ik iedereen nog een mooie zomer met vele plezierige vaarmomenten.

Koen John,
Voorzitter.       



IN MEMORIAM

Karl Heinz Astrath

Vlak na het uitkomen van het vorige clubblad bereikte ons het droevige bericht dat
Karl op 18 mei j.l. op 72 jarige leeftijd was overleden.
Karl en zijn vrouw Anita waren gedurende vele jaren lid van onze vereniging en lagen
met hun boot “d’ Oude Sluis” aan de Kangt in de haven.
Ze  waren  vaak  aanwezig  en  hielpen  regelmatig  bij  clubactiviteiten  en  reden  de
afstand van hun huis in Duitsland naar de haven steeds sneller, wat hen regelmatig
een bekeuring opleverde. Ze hielden van de gezelligheid op de haven en hadden
daar zelf een groot aandeel in.

Op Karl’s rouwkaart stond het volgende gedicht van Heinz Erhardt:

Nun sitz ich hier im Paradiese,
mit anderen Engeln auf der Wiese.
Man ist sich noch ein wenig fremd,
zwei Flugel wachsen durch mein Hemd.

Karl  zal  worden  gemist  en  onze  gedachten  zijn  bij  Anita,  de  kinderen  en
kleinkinderen.



Van de penningmeester

Let op!  Let op!  Let op!  Let op!  Let op!

Wil  je geen lid meer blijven van de Watersport  VerenigingAmstelmeer dan is het
raadzaam om je lidmaatschap op te zeggen. En wel vóór 1 december, anders moet
je gewoon je contributie voor het komende  jaar betalen  !!!!!!!!!!!!
Er zijn nu nog een aantal leden die in januari hebben opgezegd. Daar zijn we tot nu
toe coulant over geweest, maar dat gaat veranderen. Dit heeft o.a. ook te maken met
de afdracht van contributie aan het Watersportverbond..

Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar:  penningmeester@wvamstelmeer.nl ,
onder vermelding van je lidmaatschapsnummer. 

Van de secretaris
 
Dit voorjaar hebben de besturen van WV Amstelmeer en WSV Den Oever kennis 
met elkaar gemaakt en afgesproken om een aantal activiteiten voor beide 
verenigingen open te stellen. Op zaterdag 28 augustus heeft WSV Den Oever een 
zogenaamde "Natte Dag". Op deze dag zijn er op en rond de haven een aantal 
activiteiten zoals oefeningen met man overboord en bijliggen.  Rob Cuperus zal 
het e.e.a. uitleggen over zeiltrim op zijn Goodwin, een voormalig wedstrijdjacht. De 
uitleg van het trimmen is in de haven, daarna wordt de theorie in praktijk gebracht op 
het IJsselmeer. Op het IJsselmeer zijn ook een aantal rescue activiteiten met boten. 
In de haven wordt er voorlichting gegeven over windvaanstuurinrichting. Voor de 
kinderen is er in de haven een bijbootjesrace. Degene die graag deze dag aanwezig 
willen zijn kunnen zich opgeven bij Monique Mul (secretaris@wvamstelmeer.nl). Er 
kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan deze activiteit.Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Meer informatie kunt u vinden op www.wsvdenoever.nl

U KOMT TOCH OOK OP DE FEESTAVOND OP
ZATERDAG  18  SEPTEMBER  A.S  ?

Verslagen zeilwedstrijden

Helaas zijn er geen verslagen van de Koninginnerace; Sloepenwedstrijden en de
4-Havenwedstrijd.   Wie de uitslagen nog eens wil  napluizen kan terecht op onze
website.

De  Trophywedstrijden  en  de  Motorbootkampioenschappen  zijn  –ook  helaas--
wegens gebrek aan deelnemers afgelast.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN MARINE WATERSPORTVERENIGING  EN
WATERSPORTVERENIGING AMSTELMEER

http://www.wsvdenoever.nl/
mailto:secretaris@wvamstelmeer.nl
mailto:penningmeester@wvamstelmeer.nl


Dit  jaar  voor  het  eerst  gezamenlijk,  hebben  de  W.V.  Amstelmeer  en  de  Marine
Watersportvereniging  in  het  weekend  van  5  en  6  juni  hun  beider
clubkampioenschappen  gezeild.  Dit  ging  in  een  uitstekende  organisatorische
samenwerking; alleen het weer liet zich niet zo gemakkelijk organiseren. Zaterdag
was er weliswaar een beetje wind maar tijdens de wedstrijden draaide die nogal eens
naar  uiteenlopende  richtingen.  Toch  werden  de  drie  geplande  races  uitgezeild.
Zondag werd gekenmerkt door zeer weinig wind of sterk draaiende windrichtingen.
Slechts één race kon worden gevaren. Verdere wedstrijden zijn afgelast in verband
met totale windstilte en daarna dreigend onweer gepaard gaande met windstoten.
Juist  met de zwakke wind komt het  aan op goede zeilvaardigheid en inzicht.  De
factor geluk speelt echter ook een beetje mee door de zeer plaatselijke windvlaagjes
en winddraaiingen.

De uitslagen:
De jeugd was  goed vertegenwoordigd  met  9  inschrijvingen (Splash en Optimist).
Winnaar in de Splash werd Ties van Kipshagen (WVA); tweede Wietse Slob (MWV).
Evi Sijs werd winnaar in de Optimist.
Open klassewinnaars  werden (met SW-correctie), in een Vrijheid, Alex van der Hoek
en Adriaan Bais. Op de voet gevolgd door Jan Bethbeder, solo in zijn Olympia-Jol.
De Randmeerklasse vormde een aparte groep in de open klasse en hierbij werden
Peter Engel en Siep van der Land winnaars. Cor en Elly Walraven wonnen in de
Kajuitklasse.
Het  kampioenschap  van  de  Marine  Watersportvereniging  werd  gezeild  met
Centauers. Erik Goedel met als bemanning Jelmer Grijpstra en/of Susan de Graaf
mogen zich bij de MWV dus clubkampioen noemen.  Tweede werden Addy en Robin
Bouman; derde Ruud van Leerdam en Vincent de Vries.

Zie voor overige uitslagen onze website

Al met al een geslaagd zeilweekend wat gezien de organisatorische samenwerking
tussen  beide  verenigingen  én  de  ervaringen  van  de  zeilers  onder  elkaar,  zeer
waarschijnlijk een vervolg zal krijgen.

Hans Zijm



Zeildagen voor mensen met een beperking 

Het begint al in het voorjaar, de datums zijn bekend en de communicatie komt op
gang door Sportservice Noord-Holland, die een mail stuurt aan de WVA en MWV,
zodat de eerste afspraken gemaakt  kunnen worden.  Dit  jaar zijn we daarvoor  bij
Sportservice Den Helder uitgenodigd en ben daar samen met Koen John naar toe
gegaan  om  samen  met  Hans  Daams  van  de  MWV  en  Iris  van  Paridon,
regiomedewerker  aangepast  sporten  kop  van  Noord-Holland,  van  gedachten  te
wisselen  over  de  financiën  en  andere  mogelijke  aanpassingen,  maar  met  de
ervaringen van de voorgaande tien jaren waren we het er al snel over eens in welke
vorm we dat wilden gieten. Het e.e.a. hangt toch af van de opkomst, vrijwilligers en
niet  te  vergeten,  van  het  weer.  We hebben  ook  gesproken  over  een  alternatief
programma bij slechte weersomstandigheden, we waren het al snel over eens dat
onze  gasten  niet  komen  voor  spelletjes  zoals  sjoelen,  ballengooien  of  i.d.
Sportservice zorgt voor promotie in diverse couranten zodat de doelgroep weet waar
ze zich op kunnen geven. In de clubkranten van de WVA en MWV wordt een oproep
gedaan om vrijwilligers te werven, maar dat blijkt niet te werken op een enkele mail
na. Ronselen op de dinsdagavond lijkt beter te werken en had dan ook de lijst met de
nodige vrijwilligers snel vol. De communicatie met Fred Hof van de MWV loopt goed
en er wordt afgesproken dat na de aanmoedigingswedstrijden van de Marine er 5
sloepen opgetuigd worden afgemeerd bij de WVA. Ik was daar om ze te ontvangen,
en dat was maar goed ook want ondanks de afspraak de sloepen getuigd te laten
begonnen sommigen na het afmeren af te tuigen. Nadat ze allemaal netjes waren
afgemeerd kwamen Ruud Bekema en Wout Meskers ook op de haven en hebben
samen  de  tent  opgezet  en  de  riemen  uit  de  sloepen  verwijderd.  Ondertussen
kwamen ze van de MWV 50 zwemvesten afleveren. We zijn er klaar voor en hopen
op een paar mooie zeildagen.
Vrijdagochtend om 8 uur zijn alle vrijwilligers aanwezig, en onder het genot van een
kop koffie nemen we de bemanningslijst door zodat ieder zijn plaats en taak weet en
gezien de weersomstandigheden spreken we af dat we gereefd gaan zeilen, het gaat
onze gasten niet om de snelheid maar om het plezier en ook eens te mogen sturen
en de schoten helpen bedienen. Onze gasten zijn er al vroeg en worden ontvangen
met  kop koffie  en een koek,  ondertussen gaan wij  de sloepen tuigen en een rif
zetten. Om 9.00 uur openen we de zeildag en geven aan dat ze zich goed moeten
kleden en dat zwemvesten verplicht zijn. Ook wordt Stichting Sailability voorgesteld
die aanwezig zijn met 2 aangepaste zeilboten om met een beperking alleen of onder
begeleiding te laten zeilen. Om 9.30 is het inschepen en onze 25 gasten worden
verdeeld over 4 sloepen. We hebben prima kunnen zeilen en ondanks de stevige
bries konden we ze laten sturen en de schoten helpen bedienen, ook het oplopen en
het file varen d.w.z. kop aan kont, erg leuk. Minder was de kou en zo nu en dan een
bui,  en  door  te  weinig  goede  kleding  waren  er  toch  die  enigszins  begonnen  te
verkleuren, en om het niet erger te laten worden zijn we wat eerder naar de haven
gegaan voor de lunch. Tijdens de lunchpauze en nog voor de nasi, oftewel “blauwe
hap” die door Hans Daams wordt opgehaald met een Marine busje uit Den Helder
arriveerde, kon er gezeild worden met de boten van Sailability, daar werd dan ook
leuk gebruik van gemaakt. Er was zelfs één van onze gasten die erg graag wilde,
maar we moesten hem er wel van overtuigen dat hij op tijd terug zou zijn voor het
eten,wat dan ook gelukt is. Om 13.30 weer inschepen nadat we wat oude zeilpakken



en truien hadden opgetrommeld om de gasten goed aan te kleden, wat later goed op
de gezichten te zien was, de kleur was een stuk beter, en toen ook de zon doorbrak
kon de dag niet meer stuk, heerlijk gezeild, blije gezichten.
Eerste dag zat erop, prima gegaan en ging met een goed gevoel het clubhuis in voor
een lekker biertje, An tapt een biertje, en ik zei tegen An, ik denk dat deze de kant
niet raakt, wacht even zei Doet, je moet eerst even Elly bellen. Ik bel dus Elly en die
vraagt waar ik onze buitenboordmotor heb gelaten, ze dacht nog dat ik hem voor een
bijbootje gebruikt had of zo, maar helaas hij bleek gestolen. Op dat moment werd ik
even kwaad en op het volgende moment had ik zoiets van, je kan er toch niets meer
aan veranderen, en als je net een dag met mensen met een beperking op stap bent
geweest, denk je al snel, niet zeuren het kan gebeuren, het is maar materiaal dus
vervangbaar, en ik ben verzekerd en gezond, dus schatrijk. 

Zaterdag  ziet  er  wat  het  weer  betreft  wat  minder  uit,  harde  wind  en  buien.  We
hebben  een  grote  groep  gasten  van  50  personen  dus  wordt  er  met  5  sloepen
gevaren.  Nadat  de  bemanning  weer  verdeeld  is  over  sloepen wordt  de  zeil  dag
geopend door Hans Daams. De gasten worden welkom geheten en na de instructies
kunnen we inschepen. Er staat een vrij krachtige wind, en om het voor onze gasten
comfortbel te maken stelt Ruud van Leerdam voor om het midzeil weg te laten, dat
bleek later een heel goed idee, we hebben de verdere dag goed kunnen zeilen. Na te
zijn afgemeerd en de gasten weer op de wal hebben geholpen zijn we gaan aftuigen,
gezamenlijk  gaan opruimen en de sloepen en de zwemvesten weer  bij  de MWV
afgeleverd. Ondertussen reden de taxi’s af en aan om de blije gasten weer thuis te
brengen.



Wij hebben nog gezellig geëvalueerd onder het genot van een frisje en biertje, en
nadat  ik  de  merci’s  van  Sportservice  Noord-Holland  had  uitgedeeld  aan  de
vrijwilligers zijn we moe maar tevreden naar huis gegaan.
Ik denk dat ik namens onze gasten, alle vrijwilligers (en dat zijn er 33) hartelijk mag
bedanken voor hun inzet.

Cor Walrave      

EK Javelin 2010 op het Amstelmeer

Op  vrijdag  23  juli  was  het  dan  eindelijk  zover:  het  EK  Javelin  2010.
We konden los! Na een degelijke voorbereiding door Willem en Arent in combinatie
met het WVA startte het evenement dan eindelijk. 

Arent  en ik  (Michiel)  met  de  zwarte  labrador  Nera  kwamen op vrijdagavond aan
omdat er overdag natuurlijk  nog gewoon gewerkt  moest worden.  Zo’n beetje alle
Engelsen waren er al omdat ze de boot een dag eerder al hadden gepakt, ook waren
er al een paar Nederlanders. We waren nog net op tijd om de tent op te zetten met
een beetje licht van buiten. Op het veldje waar alle tenten stonden was het al een
gezelligheid tot en met. De engelse aanwezigen hadden de flessen drank al open
getrokken… 

Op zaterdagochtend kwam het  restant  van de deelnemers  aanwaaien en kon er
worden ingeschreven. Voor mijn gevoel is dit vaak een hektisch verhaal maar ik moet
zeggen dat  het  er  erg gemoedelijk  uit  zag allemaal.  Heerlijk,  de sfeer  beviel  me
meteen al!



In de middag werd er een “practice race” gehouden waarbij het bij ons meteen mis
ging. Het terughaal elastiek van onze spinakerboom (elastiek aan de achterkant van
de spinakerboom dat loopt naar de achterkant van de giek en dan binnenin weer
naar voren en weer naar achter….) besloot dat het knoopje er toch nu maar eens uit
moest springen. Helaas is dit alleen aan de wal te repareren dus vlogen we terug
naar de wal alwaar we de giek demonteerden en het elastiek opnieuw aanbrachten.
Het comité had dit opgemerkt en er was al een rubberboot in de buurt om te vragen
of het allemaal lukte. Tevens werd er na overleg via de porto even gemeld dat er
even gewacht werd met starten. Erg fijn!

Ondanks onze klus-frenzy waren we helaas toch een 2 minuten te laat voor de start.
 Maar goed, we konden wel kijken of we snelheid genoeg hadden om anderen in te
halen. Dat lukte! Het werd nog een leuke race.

Terug op de wal werd het evenement ’s avonds geopend door de voorzitter van WVA
en de wethouder  deed ook een woordje.  Helaas gebeurde dit  in  het  Nederlands
waardoor de Duitsers en Engelsen er niets van mee kregen. Theo had het beter voor



elkaar en sprak alle deelnemers in hun eigen taal toe. Altijd leuk om te zien hoe de
Engelsen  en  Duitsers  groot  respect  hebben  voor  Nederlanders  die  veel  talen
beheersen.

Op zondag begonnen we voor het eggie. De eerste drie races werden gevaren onder
behoorlijk  moeilijke  omstandigheden.  Draaiwinden  en  vooral  wegvallende  wind
speelde iedereen parten en wederom lang leve de flexibiliteit van het WVA-comité. In
plaats van eindeloos door te drijven; hup naar de wal en eerst maar eens lunchen,
zien we vanmiddag wel verder. Later in de middag kwam er weer wat wind en leek
de wind toch een stuk stabieler. Zo konden we toch nog de rest van de geplande
races varen.

Op maandag stond er wind, meer dan genoeg wind voor de meesten. Wij wilden er
nog  wel  wat  bij  aangezien  we  altijd  goed  presteren  als  het  heel  hard  waait.
Uiteindelijk  zette  de  wind  door  en  zo  voeren  we  in  de  laatste  wedstrijd  van  de
maandag een 2-tje. Super! En dat met ons oude dametje; she really flies!

Dinsdag was ook weer een super dag ondanks dat er een paar buitjes waren in de
nacht. Na het zeilen weer gezellig een biertje drinken bij  het clubhuis waar velen
uiteindelijk  pas na een uur  of  wat  besloot  zijn  zeilkloffie  in  te  wisselen  voor  een
douche en schone kleding. Aan het eind van de dag was het al weer tijd voor het
gezamelijke  diner,  door  de  Engelsen  het  “Captains  Diner”  genoemd.  Altyd  wel
grappig om te zien dat de Engelsen een paar tradities hebben; bij de opening en het
captains diner heb je nette kleding aan! Zo geschiedde. Voor de oplettende kijker



waren de Engelsen er zo tussen uit te pikken. Waar Nederlanders en Duitsers in
korte broeken en fladderige t-shirts rondliepen hadden hun een nette broek en een
nette  blouse  aan.  Het  diner  was  erg  lekker  en  het  was  goed  dat  de  WVA een
leidende rol in de distrubutie namen. Regelmatig ontaarden dit soort etentjes in grote
borden vol voor de beginners en lege borden aan het einde als er geen begeleiding
is.  Hulde!
Natuurlijk was de dinsdag ook de “laatste” avond en dan gaat er vaak wat  extra
drank in bij deze en of genen. Ook op dinsdag was de sterke drank voor door de cola
op tot de laatste druppel. Hahaha, met een paar lamme deelnemers tot gevolg. Ach
wat, het was een feestje!

De laatste dag perste iedereen nog even zijn laatste inzet er uit en er werd op het
scherpst van de snede gevaren, wat resulteerde in een aantal niet al te aangename
confrontaties  waarbij  scheldpartijen  niet  van  de  lucht  waren.
Toen alles voorbij was en het comité ons bedankte middels het vlaggen (erg leuk
detail!) kon iedereen elkaar toch weer recht in de ogen kijken en de hand schudden.
Erg fijn dat de Javelin een club is die op het water elkaar het vuur aan de schenen
kan leggen maar op de wal wordt het over het algemeen direct weer goed gemaakt. 

Na de aankomst begon iedereen de boten op te  ruimen en was het  tijd voor de
prijsuitreiking en het dankwoord aan de vereniging en werd het evenement officeel
gesloten waarna vele deelnemers, verreweg de meesten met een voldaan gevoel,
huiswaarts keerden. (de meeste Engelsen bleven nog een nacht, ik hoop dat ze zich
gedragen hebben?)

Ik denk dat ik wel namens de Nederlandse Javelin Klasse Organisatie mag spreken
en wil  dan ook iedereen van de WVA die zich voor  ons heeft  ingezet  van harte
bedanken. We vonden het een heerlijk evenement en er is mijns inziens geen enkele
wanklank geweest. De extra douches en toiletten hebben zeker zin gehad en zijn
volgens mij goed gebruikt. Elke keer dat ik in de wasruimte kwam verbaasde ik me
weer  dat  het  alweer  was  schoongemaakt,  wat  een  weelde,  fantastisch!
Bedankt  voor  de  heerlijke  ontbijtjes,  lunches  (met  broodje  kroket,  yummie!)  en
natuurlijk  ook  de  excellente  bediening  achter  de  bar.  Jullie  hebben  ons  een
onvergetelijk EK bezorgd, waarvoor dank!

Namens de Javelin Klasse,             Michiel vd Heuvel, NED508

De Top 5 van het EK Javelin:



1. GBR558: Brian & David Earl
2. GER570: Jens & Jan Schlittenhard
3. GBR568: Richard & Kathryn Smith
4. GER541: Malte Riesner & Volkmar Prehn
5. GBR561: Thomas Bröker & John Meachen

Resultaten van de Nederlanders:

6.   NED553: Jan ten Hoeve & Mieke Zaremba/Martin
8.   NED508: Arent de Jong & Michiel vd Heuvel
9.   NED559: Willem & Mascha Slendebroek
11. NED554: Jan ter Stege & Fred Wildenburg
12. NED512: Jeanine Staal & Jan-Willem Zegwaard
13. NED324: Jaap & Jeroen Lijkendijk
19. NED530: Tis van Noorden & Ramon Coumans
20. NED154: Jan de Groot & Jan-Willem Tempelman
21. NED557: Harry Zaremba & Ulrich Hemker
23. NED083: Renske Zaremba & Job van Setten

En de beste stuurlui…..?

http://www.javelin.nl/javelin-register/557.html
http://www.javelin.nl/javelin-register/530.html
http://www.javelin.nl/javelin-register/512.html
http://www.javelin.nl/javelin-register/554.html
http://www.javelin.nl/javelin-register/559.html
http://www.javelin.nl/javelin-register/508.html
http://www.javelin.nl/javelin-register/570.html


Het  Javelin kampioenschap een mooi 
evenement was
Het niet geheel schadevrij is verlopen
Dat de organisatie zeer content was 
over de WVA
De bar weer een ouderwetse omzet 
heeft gedraaid
Er ook weer gevist is in de haven, maar 
er weinig gevangen werd
Terwijl er genoeg brasems 
rondzwemmen
Zij dit vooral bij de “Vrijheid” doen

Jarig de topscorerslijst aanvoert met 47 cm
Arie en Betty voor de 3e keer Opa en Oma zijn geworden
Wij ze hiermee (en natuurlijk Wendy en Jeroen) van harte feliciteren
De redactie blij is met nieuwtjes en vaarverhalen.
De zomer al weer ruim halverwege is
Er nog heel veel mooie vaardagen aankomen
Het motorbootvaren-kampioenschap helemaal niet  is geweest
En er dus geen verslag hiervan in deze krant is te lezen
Arie T. ook zijn jaarlijkse “Biljartclubuitje” weer heeft gevaren
Wij elkaar weer op de haven treffen want:

U KOMT TOCH OOK OP DE FEESTAVOND OP
ZATERDAG  18  SEPTEMBER  A.S  ?



Interview

Net terug van een paar dagen fietsen in Drenthe, roept de “verenigingsplicht” weer.
Het clubblad moet weer klaar en een interview staat ook op de nominatie.
De vorige keer was de afspraak voor een gesprek snel gemaakt. Deze keer kies ik
voor  de  verrassingsaanval.  Zonder  aankondiging  rij  ik  op  een  druilerige
zaterdagmiddag naar de haven in de stellige overtuiging mijn “slachtoffer” hier aan te
treffen. Van de plaatsvervangend havenmeester had ik al gehoord dat het echtpaar
pas terug is van een vakantiereis.  Jawel,  ze zijn naar Akersloot geweest.  Op de
heenweg overnacht in ’t Zand en op de terugweg in Schoorldam. Waarom zou je ver
gaan als het dichtbij ook goed toeven is. Omdat ik uiteraard niet weet of ik gelegen
kom, meld ik mij aan de Kangt naast de tuigsteiger met de mededeling dat hij een
prijs heeft gewonnen. En wel een gratis interview. Ik ben welkom aan boord van de
11  meter  lange  donkergroene,  prachtig  in  de  lak  zittende  Vennekers  Motorsailer
“Scarabee”, eigendom van Wil  en Vera Kaandorp. Wil en Vera verdelen hun tijd

tussen  Florida  en  De  Haukes,  zoals  je
verderop  in  het  verhaal  kunt  lezen.  Wil
maakt  zijn  klusje  af  –  het  vullen  van  zijn
vetspuit-  en  Vera  gaat  snel  de  koffiepot
aanzetten  en  al  gauw  zitten  we  aan  een
bakkie met een stroopwafel er bij. Ondanks
dat Vera de schipper is,  gaat het interview
toch voornamelijk over Wil en gaan we van
start.

Wie is Wil Kaandorp?
Wil  vertelt:  “Ik  ben  geboren  in  1945  in
Limmen, als derde zoon in een gezin met 11
kinderen. Mijn vader was Adrianus Kaandorp
en  mijn  moeder  was  Gien  van  Zelst.  Mijn
vader had in Limmen een gemengd bedrijf,
wat inhoudt dat hij koeien hield, bloembollen
teelde en groenten verbouwde. De kinderen
moesten in het bedrijf  allemaal meehelpen,

koeien melken, varkens voeren enz. De meiden hielpen met het huishoudelijk werk.
Ik ging in Limmen naar de lagere school en later naar de VGLO in Alkmaar. Op de
school voor VGLO moest ik een vak kiezen uit houtbewerken en metaal.  Een dag in
de  week  kreeg  ik  les  in  houtbewerken.  Na  de  VGLO  ben  ik  2  jaar  naar  de
Ambachtschool gegaan, hierna kon ik gaan werken en in overleg met school en mijn
ouders ging ik ook nog  4 jaar lang naar de avondschool voor de opleiding tot gezel”.

Hoe was jouw werkzame leven?
“Nadat ik van school af kwam ging ik werken bij een zg “burgerbaas”; Fa. Krom in
Limmen, een klein bouwbedrijf / aannemer in onderhoudswerk. Na een paar jaar ging
ik naar Fa. Bos, een iets grotere aannemer, ook in Limmen. Toen ik klaar was met
school kwam ik  bij Fa. Pepping terecht, een bouwbedrijf / timmerfabriek in, waar ik
meestal nieuwbouwwerk en onderhoudswerk deed. Bij slecht weer werkte ik in de
werkplaats. In 1967 ben ik naar Warmenhuizen verhuisd en werd de Fa. de Nijs mijn



nieuwe  werkgever.  Voor  dit  bedrijf  heb  ik  enkele  jaren  in  Amsterdam  West,
Amsterdam  Noord  en  Hilversum  gewerkt.  Het  bedrijf  bouwde  daar  hoofdzakelijk
grote schoolgebouwen. Toen ik na 71/2 jaar  in Warmenhuizen kwam wonen heb ik
nog een tijd uit en thuis naar bouwwerken in Spaarndam gereisd, waar de Fa. de Nijs
contracten had met Monumentenzorg. Na Fa. de Nijs heb ik van 1975 tot 1985 nog
diverse werkgevers, waaronder Shell, gehad. Daarna ben ik voor mezelf begonnen in
kleine  verbouwingen,  onderhoud  en  restauratiewerk  voor  o.a.  Monumentenzorg.
Later  kwam  daar  nog  bouwadvies  en  bouwbegeleiding  bij  voor  architecten  en
woningbouwverenigingen. 8 a 9 jaar geleden ben ik langzamerhand gaan afbouwen
en sinds enige tijd ben ik gepensioneerd”.

Hoe heb je Vera leren kennen?
“Dat was tijdens een EK schaatsen in Zweden, Arie Kossen van de supportersclub
van Ard Schenk organiseerde in die tijd busreizen naar de grote wedstrijden waar
Ard, Keessie en Jan Bols aan meededen. Ik ging daar met de bus en Vera met het
vliegtuig naar toe. Ik was nogal sportief,
deed aan wielrennen en voetbal en had
nogal  veel  te  maken  met
sportactiviteiten  in  het  sportdorp
Warmenhuizen. In Zweden keken we af
en  toe  met  een  scheef  oog  al  naar
elkaar.   Ik   was  19 jaar  toen de vonk
oversloeg en  we  verkering kregen.  In
1967 zijn we getrouwd en kwamen op
de  diverse  bouwwerken  in  Amsterdam
en  Hilversum  te  wonen  als
toezichthouder.  Dit  verklaart  waarom
onze kinderen Patrick (41), Angela (39)
en  Chantal  (36)   in  Hilversum  en
Amsterdam zijn geboren”.

Hoe is jouw watersportverleden?
“Met schoolvriendjes was ik in Limmen
al  veel  in  en  aan  het  water  aan  het
klooien.  Hengelen  en  varen  met  de
melkschuit van mijn vader. In Amsterdam West heb ik op de bouwplaats een 12m
BM gebouwd. Met dit bootje en een zelfgebouwd trailertje ging ik een paar jaar hier
en daar heen om te varen. We zijn met een caravan en het bootje erbij een jaar naar
Terhorne  in  Friesland  gegaan.  Na  dit  jaar  werd  een  paar  jaar  met  een  tent  in
Oostenrijk gekampeerd. Daarna hebben we een Van der Meulen schouw als casco
gekocht. Dit schip heb ik bij De Nijs in Warmenhuizen afgebouwd. In 1974 zijn we
gaan  varen  en  werden  we  lid  van  de  WVA,  na  een  jaar  ballotage  werd  het
lidmaatschap officieel en kregen een ligplaats voor onze boot. Vanuit het Amstelmeer
hebben we samen met de kinderen mooie vakanties gehad in Friesland, op het Wad,
in de Biesbosch en in Zeeland. Ook hebben we dikke pret gehad met Wigbout en
Koopmans tijdens onze Wad vaartochten. Na verloop van 10 jaar werd de schouw
verkocht en werd in Oostzaan van een relatie uit de bouwwereld een zeilsloep van 9
meter   overgenomen waar  we tot  ongeveer  1998 in  hebben gevaren.  En niet  te



vergeten geklusd, gesleuteld en getimmerd. Dit geldt  overigens voor al onze boten.
Tijdens een vakantie in Medemblik  zagen we de Scarabee – ons huidige schip – te
koop liggen. Met de eigenaar kwamen we snel tot een koopovereenkomst en nadat
alle  persoonlijke  spullen  waren  overgeladen   werd  de  vakantie  voortgezet.  De
zeilsloep  lieten  we  hier  achter.  Deze  staat  nu  nog  steeds  in  onze  loods  in
Warmenhuizen.

Heb je nog andere hobby’s?
“Vroeger deed ik aan wielrennen en voetbal, tegenwoordig vind ik golfen een leuk
spelletje”. Elke dag ga ik,  als het weer het toelaat,  wel  een balletje slaan op het
veldje  bij  de  camping  Lutjestrand.  De  laatste  10  jaar  hebben  we  onze  vrije  tijd
verdeeld  tussen  De  Haukes,  Warmenhuizen  en  Sarasota  in  Florida.  In  Florida
brengen  we  de  koude  en  natte  maanden  door.  Tuinieren  is  voor  ons  een
noodzakelijk kwaad. Verder hebben we nog een hondje “Stip”.

Lees je het clubblad?
“Ja, als Vera het klaarlegt. De artikelen die me interesseren lees ik. Vera leest het
clubblad wel helemaal, ze leest het zelfs wel eens voor. Ik ben wat lui met lezen. De
diversiteit van artikelen staat me wel aan. Net zoals nieuws uit het  clubhuis en de
“wist-je-datjes”.

Ben je een zomer- of wintermens?
“Een zomermens, zeker nu we in de  herfst naar Florida vertrekken en we opnieuw
het mooie weer tegemoet gaan. Vroeger was ik wel een wintermens, ik hield veel van
schaatsen en een mooie winter kon ik wel waarderen”.

Wat is jouw idee over het Wieringerrandmeer?
“Als ik het allemaal goed begrepen heb, is de staande mastroute voorlopig van de
baan. Zo als het er nu uitziet zou het mij niet uitmaken of Wieringen weer een eiland
wordt,  of  welke  variant  er  doorgaat.  Het  zou  overigens  wel  goed  zijn  voor  de
werkgelegenheid en economie  in  de kop,  ondanks dat  veel  Wieringers  tegen de
plannen zijn”.

De zaterdagmiddag is  na  een biertje  en  wat  napraten over  het  voorbije  “Javelin
weekend”  bijna  voorbij.  Het  druilerige  weer  niet,  wat  Wil  en  Vera  overigens niet
tegenhoudt om op hun gezellige boot te verblijven. Het zou wel eens kunnen zijn dat
ze dit weekend de enige zijn.

Interview door Cees Dubbeld



Combi  Zuiderzee  Wedstrijdweekend  Amstelmeer  op  28  en  29
augustus

Het Combi Zuiderzee wedstrijdweekend voor de jeugdzeilers op het Amstelmeer, dat
eerst op 3 en 4 juli op het Amstelmeer gevaren zou worden, is verplaatst naar 28 en
29 augustus. De organisatie van de Combi Zuiderzee hoopt zoveel mogelijk zeilers
na de vakantie terug te zien op het Amstelmeer. Het totaalklassement 2010 wordt
aan het eind van dit weekend opgemaakt. Op basis van het eindklassement van eind
augustus kunnen zeilers zich aanmelden voor de landelijke Delta Lloyd Combifinale.

Regiotraining:

Voorafgaand  aan  de  wedstrijden  wordt  op  zaterdag  om 10:00  uur  met  een
regiotraining  begonnen.  Hieraan kunnen alle  ingeschreven zeilers meedoen.  De
regiotrainingen worden gegeven door  wedstrijdtrainers van het Hoofdsteunpunt  in
Hoorn. Bij de training wordt aandacht besteed aan tactiek, starten, voorrangsregels,
etc. 
De kosten voor deze training zijn inbegrepen bij het inschrijfgeld voor de wedstrijden.

De wedstrijden

Op zaterdagmiddag en zondag proberen we in totaal ten minste zes korte 
wedstrijden te varen, als het kan zelfs meer. (Let op: dit wordt nog aangepast in de 
wedstrijdbepalingen) 
De eerste start op zaterdag (na de regiotraining) is om 14.00 uur. Op zondag is de 
eerste start om 10.00 uur. 
Op zondag zal er na 15.00 uur geen waarschuwingssein meer gegeven worden.

Inschrijven gaat heel makkelijk: als je op de Site van de Combi, 
www.combizuiderzee.nl  op de link Inschrijven klikt, kom je op een pagina met uitleg 
over de wedstrijden. Lees die pagina eerst goed door. Onderaan die pagina vind je 
een link naar het inschrijfformulier. Dat formulier vul je on-line in en stuur je naar de 
Combi Zuiderzee op. Je staat meteen als deelnemer op de website vermeld.

Aan de wedstrijden doen ook de jeugdzeilers van wv Amstelmeer mee.

http://www.combizuiderzee.nl/
http://www.combifinale.nl/


Palingrace

Zondag  19  september  2010  wordt  het  watersportseizoen  afgesloten  met  de
palingrace.  Op  deze  dag  is  er  een  zeilwedstrijd  voor  de  zeilschepen  en  een
puzzeltocht voor de motorbootvaarders. De inschrijfprijs is nu nog niet bekend. De
inschrijfkosten  zijn  echter  laag  (kostprijs  van  een  pond  paling).  Voor  iedere
deelnemende boot is er een pond paling. De prijzen na afloop van de Palingrace
bestaan ook uit  ponden paling.  De prijsuitreiking  geschiedt  door  middel  van een
verloting. Voor ieder deelnemende boot is er een lot. De eerste plaatsen per klasse
verdienen extra loten, waardoor er extra kansen op een pond paling zijn.
Inschrijven voor  de Palingrace kan op zondagmorgen 19 september  2010 in  het
clubgebouw De Aak op de Haukeshaven. Inschrijven van 10.00 uur tot 11.00 uur. De
start van de Palingrace is om 12.00 uur. De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na
afloop van de wedstrijd.

Agenda

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

29/30 augustus Jeugdzeilwedstrijden CombiZuiderzee

4/5 september Sluitingswedstrijden Marsdiep                                        (MWV)

11/12 september Centauerwedstrijden MWV – WVA

11 september Dorus Rijkerstocht                                       (KMJC)

18 september Feestavond

19 september Palingrace

25 september Single / Double handed Round the Bol.     (WSV Helsdeur)

26 september 1e Zondagmiddagwedstrijd

2 oktober Westwadrace

15 oktober Najaarsvergadering

30 oktober Werkdag

5 november Mosselavond


