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Tijdens het samenstellen van de vorige uitgave van het clubblad viel het mij op dat
alle artikelen over zeilen gingen.  Prima, maar onze vereniging is niet uitsluitend een
zeilvereniging;  laten  we  zeggen  dat  ruwweg  de  helft  van  de  vereniging
motorbootvaarders zijn. En dat mag best eens in dit blad tot uiting komen! 
Dus motorbootvaarders doe uw verhaal, avontuur of reisverslag en laat eens iets van
jullie kant vanaf het water horen. Er is altijd een plekje te vinden in dit blad om het
wereldkundig te maken!

Verrassend  was  het  stukje  in  het
NoordHollands  Dagblad  van  afgelopen
zaterdag 4 december. Cor Walraven heeft
zich laten strikken voor een interview en hij
maakt  daarbij  goede  reclame  voor  onze
vereniging.  Ook  hier  de  nadruk  op  het
zeilgebeuren maar de motorboters worden
niet  vergeten.  En  dat  we  een  drukke
kalender  hebben  is  achterin  dit  blad  te
lezen in  de  agenda van evenementen en
wedstrijden.  En  die  agenda  is  nog  niet
compleet!

In  deze  uitgave  van  onze  clubkrant  weer
genoeg leesvoer: Allereerst zijn we nog niet
uitgepraat over  het niet  doorgaan van het
Randmeer.  Vervolgens  een  uitgebreid
verslag  van  de  drukbezochte
najaarsvergadering.   Verder  een  aantal  uitnodigingen  en  aankondigingen  van
komende evenementen; en verslagen van verscheidene zeiltochten.
In  het  gebruikelijke  interview maakt  U kennis  met  een wat  minder  bekend maar
daarmee zeker niet minder kleurrijk persoon.
Op het laatse moment, het kon nog net in de krant, kwam er nog een uitnodiging
voor een vaartocht op het IJsselmeer; zeer interessant voor natuurliefhebbers.
En dat alles voorzien van een aantal luchtige tekeningen van onze artistiek redacteur
Wil Wigbout.
Vergeet vooral de Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari niet! Dan zien we elkaar weer en
kunnen we het watersportseizoen 2011 meteen van start laten gaan.

Maar eerst een leuk uurtje leesplezier met deze clubkrant toegewenst.  En daarna
prettige feestdagen; fijne Kerst met allen die U dierbaar zijn; een veilige jaarwisseling
(zie bijdrage van KNRM!!!) en dat 2011 maar een goed jaar mag worden.

Tot ziens op de haven,            Hans Zijm

Het volgende clubblad verschijnt begin maart; kopij graag inleveren vóór 15 februari 2011  !



Vanuit de preekstoel

We zijn alweer toe aan het laatste clubblad van het jaar 2010, een jaar waarin voor
mij althans veel zaken zijn gepasseerd waarvan ik vorig jaar om deze tijd nog geen
idee had dat ik daar een rol(letje) in zou gaan spelen. Zelfs nadat ik mijzelf tijdens de
algemene ledenvergadering in het voorjaar kandidaat had gesteld voor de functie
van voorzitter wist ik nog niet precies wat mij te wachten stond. Inmiddels weet ik wat
meer van het reilen en zeilen van de vereniging en kan niet anders concluderen dat,
ondanks ik niet overal bij kan zijn, het absoluut voldoening geeft om je in te zetten
voor het belang van de vereniging. Kortom, zolang ik niet weggestuurd word (ten
slotte zou ik een halfjaar proefdraaien onder supervisie van Theo Souren) blijf ik met
veel  plezier  doorgaan in  de huidige functie.  De georganiseerde evenementen en
activiteiten waren voor het merendeel succesvol hoewel het ook is voorgekomen dat
door gebrek aan belangstelling er een afgelasting volgde. Of dit nu een gevolg was
van slecht weer of een te volle activiteitenagenda is nog niet helemaal helder. Wat
ook weer volop aandacht kreeg was het Wieringerrandmeer met als meest recente
uitkomst het besluit van de Provinciale Staten de ontwikkeling hiervan te stoppen. Dit
in verband met de financiële risico’s welke voor de Provincie onacceptabel groot zijn
geworden. Met in het achterhoofd de gedachte dat dit project vooral was bedoeld ten
behoeve  van  de  ontwikkeling  en  werkgelegenheid  van  de  Noordkop,  dan  is  de
ontwikkeling thans op een laag pitje gekomen. De werkgelegenheid daarentegen is
mijns inziens nog wel even gewaarborgd gezien de inmiddels al ingestelde en nog in

te stellen commissies welke moeten gaan bekijken hoe het toch zo mis kon gaan,



hoe om te gaan met de gemaakte kosten (± € 30.000.000.-) en vooral, wat er nu kan
worden ontwikkeld. Ten aanzien van dit laatste vallen de initiatiefnemers bijna over
elkaar heen tijdens het oplaten van de meest fantastische proefballonnetjes waarbij
een staande-mast route Amstelmeer / Den Oever Marina helaas niet meer voorkomt.
Wat nu na alle commotie in ieder geval weer helder is, is dat wij als vereniging ons
weer op de toekomst moeten gaan richten en daar een duidelijke meerjarenplanning
voor moeten ontwikkelen. Het kan hierbij wellicht nuttig zijn om dit in samenspel te
doen met collega watersportverenigingen. Het komende winterseizoen lijkt mij een
uitstekende periode om hierover binnen het bestuur van de WVA eens in alle rust te
discussiëren. In aansluiting hierop kan ik met genoegen mededelen dat tijdens een
recent  overleg  met  de  Gemeente  Wieringen  deze  heeft  aangegeven  er  naar  te
streven voor de aanvang van het vaarseizoen 2011 de haven weer volledig op diepte
te willen brengen. Omdat ook het Waterschap bij  deze actie betrokken zal zijn is
echter nog wel het nodige overleg noodzakelijk. Graag sluit ik deze “Preekstoel” af
door alle leden en lezers een rustig winterseizoen toe te wensen met fijne feestdagen
en vertrouw ik erop dat we elkaar tijdens de verschillende winteractiviteiten nog wel
zullen tegenkomen.

Koen John,  voorzitter

NOTULEN
Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging

Amstelmeer d.d. 15 oktober 2010

Aanwezige bestuursleden:Koen  John  (voorzitter),  Jos  van  de  Land
(penningmeester),  Gerard  Alleman  (vloot),  Jos  Halsema  (haven),  Stephan  Sijs
(opleidingen), Gerrit van Lohuizen (wedstrijden), Monique Mul (secretaris)

1. opening vergadering
Voorzitter opent de vergadering. Aanwezig 43 stemgerechtigde leden.
Met kennisgeving afwezig Sjaak en Karin Meskers, Siep van de Land, Ruud van
Leerdam en Peter Verschoor.

2. Mededelingen van het bestuur
In memoriam: Karl Heinz Astrath en Hiltjo van Eerden.

Karin Meskers en Anja Boersen treden terug uit kantinecommissie.
Tevens heeft de voorzitter overleg gehad met Jarig Schiphof om algemene richtlijnen
op te stellen voor kantinewerkzaamheden; bij  welke activiteiten, welke drankjes &
hapjes beschikbaar stellen.

3. Verslag ALV 19-03-2010
Zowel tekstueel als inhoudelijk geen opmerkingen. Verslag vastgesteld met dank aan
de secretaris voor de notulen. 

4. Vaststellen contributie en vergoedingen voor 2011



Voor volgend jaar geen verhoging van contributie. Wel een verhoging van het liggeld
met 3%:  9.11 euro/m2 wordt 9.38 euro/m2. Verhoging is elk jaar ca 3%, gerelateerd
aan vooral de verhoging van kosten die de gemeente aan ons doorberekent.
Wico Stam en Sil Zijm geven aan dat het bij onze vereniging geen indexering betreft
die gepubliceerd wordt in de Staatscourant, maar dat de indexering van de gemeente
gevolgd wordt. De contributie is vastgesteld door de vergadering.

5. Begroting 2011
De post onderhoud op de begroting is toegelicht door Jos Halsema; voor volgend
jaar  is  er  een  aanzienlijk  bedrag  begroot  voor  onderhoud.  De  kozijnen  van  het
Dijkmagazijn  moeten  geschilderd  worden,  het  bruggetje  naar  het  weilandje  moet
vervangen worden alsmede de trap naar de toiletten van het Dijkmagazijn en de
slipway. Geprobeerd wordt om de gemeente mee te laten betalen aan de trap en het
bruggetje. Niet bekend is van wie het weilandje is; van de WVA of van de gemeente.

Afgelopen jaar  is  er  niet  gefietst  voor  Rabobank sponsorgeld.  Let  op inschrijving
2011!

Afgelopen  jaar  is  onder  leiding  van  de  heer  Kees  van  der  Tuin  het  clubhuis
geschilderd. Alle vrijwilligers en de heer van der Tuin, hartelijk dank daarvoor.

De begroting is vastgesteld met dank aan Jos van der Land.

6. Presentatie activiteiten winterseizoen
Winteractiviteiten zijn toegelicht door Monique Mul. 
November: mosselavond (6 november) (organisatie: Stephan Sijs)

Lezing Clipper Stad Amsterdam (20 november) (organisatie: Monique
Mul)
Januari: lezing KNRM (organisatie: Gerrit van Lohuizen)
Februari: 12 februari excursie Fort Kijkduin met afsluitend wokken (organisatie:

Theo Souren)
Maart: whiken (organisatie: Annemarie Pijnacker)

Jan Bethbeder vraagt of er nog aandacht besteed wordt aan het wedstrijdreglement
en of Eric Mehlbaum nog uitleg moet komen geven. Het afgelopen jaar werd deze
bijeenkomst bezocht door 6 personen. Het is dan ook de vraag of deze activiteit
doorgang  moet  vinden.  Annemarie  Pijnacker,  beoogd  secretaris,  zal  een
inventarisatie houden onder de leden.

7. Concept wedstrijdkalender
Toelichting door Gerrit  van Lohuizen. Inschrijving voor wedstrijden uiterlijk 1 week
van tevoren. Naar aanleiding van de vraag van Wichert Veling of het inschrijfgeld
wordt teruggegeven indien de wedstrijd wordt afgelast concludeert de voorzitter dat
dit besproken wordt. Wichert benadrukt dat de inschrijvingsdrempel laag gehouden
moet worden.

De  reden  voor  het  vooraanmelden  is  dat  1)  de  vrijwilligers  niet  voor  niets  hun
weekend op moeten geven en 2) de kosten voor het graveren van de prijzen niet



gemaakt hoeven te worden indien van te voren bekend is hoeveel deelnemers er
zijn. 

Hoewel Gerrit overleg gehad heeft met de MWV kunnen er nog enkele wijzigingen
komen ten aanzien van de wedstrijdkalender. Juni en juli worden drukke maanden.
Jan Bethbeder vraagt of de Trophy verder in juli  geplaatst kan worden. Cees van
Silfhout  adviseert  om de Trophy en het  clubkampioenschap te  combineren of  de
Trophy te laten vallen. Gerrit wil dit in het bestuur bespreken. Gerrit geeft tevens aan
dat de MWV aan de WVA gevraagd heeft om de Centaurwedstrijden wederom te
organiseren, dit in verband met het jubileumjaar van de MWV in 2012. Enkele leden
geven aan dat Gerrit moet proberen om de MWV toch de Centaurwedstrijden te laten
regelen. Het wordt namelijk moeilijk om vrijwilligers te krijgen. 
2-5 juni wordt de NK Laser Master gehouden. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Gerrit
vraagt een ieder zich bij hem aan te melden. 
10 + 11 september vindt de NK Sharpie plaats. Ook hiervoor zijn veel vrijwilligers
nodig. 
Waarschijnlijk zijn de clubkampioenschappen op 25 + 26 juni, maar is afhankelijk van
de MWV kalender. 

De dinsdagavondwedstrijden  beginnen in  september  een  half  uur  vroeger.  Gerrit
benadrukt de noodzaak om de zeiltijden op de dinsdagavond correct weer te geven.
Hij roept dan ook alle dinsdagavondzeilers op om dat te doen.

Theo Souren wil  volgend jaar  een familiedag organiseren met  waterspelletjes en
afsluitend een barbecue. Dit idee wordt goedgekeurd.

8. Verkiezing secretaris
Kandidaat voor secretaris is Annemarie Pijnacker. Er zijn geen andere kandidaten
voor deze functie. De voorzitter bedankt Monique voor haar inzet voor de vereniging
in het bestuur en wenst Annemarie veel plezier. Monique draagt haar functie over
aan Annemarie Pijnacker.

9. Discussie voorstel bestuur
Toelichting  door  voorzitter  Koen  John;  bestuur  zoekt  naar  een  oplossing  om de
diverse werkzaamheden tbv onderhoud en kantinebeheer te verdelen over meerdere
leden van de vereniging. Tot op heden grotendeels dezelfde groep actieve leden. Is
echter te weinig en te intensief om de werkzaamheden gedaan te krijgen. Voorstel is
een toeslag op de contributie, evt. terug te verdienen door vrijwilligerswerk. 

Reacties van de aanwezige leden:
Sil Zijm: Hoe inzet van het vrijwilligers werk te meten. Soms niet goed zichtbaar.
Voorzitter: werken met presentielijsten.
Cees van Silfhout: risico dat stille leden gaan opzeggen waardoor we contributiegeld
verliezen.
Gerard van Herk: onderschrijft ook dit risico. Heeft het voorstel om uit te gaan van
ligplaatshouders. 
Cees van Silhout: belangrijk dat de mensen persoonlijk actief benaderd worden. Ze
komen niet vanzelf.



Gerard van Herk: steeds meer verenigingen stellen wel een bijdrage van de leden
verplicht.
Theo  Souren:  actief  benaderen  van  leden  heeft  tot  nu  toe  te  weinig  resultaat.
Belangrijk dat er een overzicht is met afgebakende klussen. Naast onderhoud is ook
bemanning van kantine een probleem. Belangrijk dat het kantinebeleid eenvoudig is.
Sil Zijm: kantine geniet niet iedereen van. Niet alle ligplaatshouders nemen deel aan
de wedstrijden.  Sil  ziet  risico  in  toeslag  op contributie,  dat  het  blijft  als  verkapte
verenigingsbijdrage.
Voorzitter: onderhoud kan uitbesteed worden, kantine niet.
Wout Meskers: stelt voor vergoeding voor barpersoneel.
Sil Zijm: dit zou oneerlijk zijn tegenover andere vrijwilligers zoals instructeurs.
Mogelijkheid a la tennisvereniging: verplicht inschrijven op een activiteit.
Gerard van Herk:  tennisvereniging is  andere tak van verenigingsleven.  Stelt  voor
alleen de ligplaatshouders hierin te betrekken.
Cees van Silhout: eens.
Monique Mul: niet eens. Ook ouders die kinderen “droppen” voor lessen kunnen hun
steentje bijdragen. 
Theo  Souren:  de  verplichting  naar  ligplaatshouders  van  zelfwerkzaamheid  is
noodzakelijk om de liggeld kosten laag te houden.
Bestuur werkt een voorstel uit ten aanzien van de ligplaatshouders.

Sil  Zijm:  belangrijk  om nieuwe leden bij  de  start  te  overtuigen van  de gewenste
bijdrage.
Gerard van Herk: onderstreept nogmaals het lage liggeld.
Andele de Zwart: de vereniging heeft altijd bestaan op vrijwilligers. Mensen moeten
actief benaderd worden. Als dit niet meer mogelijk is en een toeslag geheven moet
worden gaat het de verkeerde kant op met de vereniging.
Peter Oudhuis:  geeft  als nieuw lid aan dat het vooral  eenvoudig gehouden moet
worden.  Wel  actief  mensen  motiveren,  mensen  komen niet  van  zelf.  Uitnodiging
werkdag heeft hij bijvoorbeeld als afstandelijk ervaren. 
Voorzitter: we zijn al een paar jaar bezig vrijwilligers te krijgen.

Michiel  Lok: stelt voor nieuwe leden, ook lesnemers, uit te nodigen voor een drankje
en te motiveren voor activiteiten.
Theo Souren: haakt daar op in om hetzelfde te doen met de ligplaatshouders.
Voorzitter vindt het voorstel om nieuwe leden en ligplaatshouders uit te nodigen een
goed idee. Vergoeding (toeslag contributie) staat op hold. Aandacht voor persoonlijk
uitnodigen/gericht communiceren. Bestuur werkt het voorstel verder uit en komt er op
terug in de voorjaarsvergadering.

10.Rondvraag
Cees van Silfhout vraag aandacht voor de speedboten/centaurs van de vereniging.
Na de zomer ligt het materieel er rommelig bij. Graag allen letten op de spullen van
de vereniging en waar nodig opruimen, leegpompen etc.

Cees van Silfhout geeft tevens aan dat de haven weer dichtslibt. 
Is  reeds  in  het  voorjaar  aangegeven  bij  de  gemeente.  Zal  18  november  2010
opnieuw worden besproken met de gemeente.



Cor Walrave geeft aan dat de rolstoelhelling bij de ingang van het clubgebouw een
gevaarlijke situatie is. Voor de winter is actie gewenst.
Jos  Halsema geeft  aan dat  de  helling  met  de  werkdag  zal  worden  weggehaald.
Materiaal  wordt  besteld  om  voor  het  voorjaar  de  helling  te  voorzien  van  juist
materiaal. 

De ontwikkeling van het ledenaantal wordt gevraagd door Paul Bus. Jos vd Land
geeft aan dat het ledenaantal tussen 300-350 varieert.

Anja vraagt het bestuur om ook de schoonmaak van de kantine mee te nemen in het
vrijwilligerswerk. Anja deed dit tot voor kort alleen, maar dat is niet gewenst. Anja
besteedt ca 1 tot 2 uur per week aan schoonmaak van de kantine

Jan Betheder komt terug op de wedstrijdkalender en vooral op de wedstrijden in 3
opeenvolgende weekenden aan het einde van het seizoen. Is voor de organisatie en
vrijwilligers te intensief. 
Reactie Gerrit: zelfde probleem in juni en we willen graag wedstrijdzeilen naar WVA
halen.
Voorstel: organisatie Centaurwedstrijden 2011 toch door MWV.
Wedstrijdcommissie beraadt zich opnieuw over de wedstrijdkalender.

Lammert verzoekt om de tent buiten eerder weg te halen. Deze wordt geplaatst voor
het gehandicaptenzeilen, maar blijft daarna lang staan. Voortaan gelijk weghalen na
gehandicapten- evenement.

Gerrit  van  Lohuizen  vraagt  aandacht  voor  de  opleiding  voor  assistent
wedstrijdcomité.  Opleiding duurt 1 dag, eerstvolgende 11 december 2010. Kosten
worden vergoed door de vereniging. 

Cees van Silfhout stelt  het  hoge gasverbruik van afgelopen jaar  ter discussie en
geeft als mogelijke oorzaak de organisatie van meer activiteiten in de winter. Michiel
Lok geeft aan dat de activiteiten niet zozeer zijn toegenomen. 
Probleem lijkt in de thermostaat/oude ketel te zitten. Kranen van met name de wc
radiatoren zijn reeds bijgesteld. Voorzitter Koen John stelt dat de ketel wel af is en
nog dit jaar wordt vervangen, voorzien van een goede regeling. Allen aandacht voor
het dichtdoen van de ramen in het clubgebouw.

11.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering 21.55 uur af.

Uitreiken Jaarprijzen



Na  afloop  van  de  najaarsvergadering  werden  door  de  wedstrijdcommissaris  de
jaarprijzen uitgereikt.  Na een chaotisch en hilarisch begin moest iedereen zijn prijzen
weer inleveren en is er opnieuw begonnen. Uiteindelijk kwam het volgende uit de
bus: 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2010:
KAJUITKLASSE:               COR&ELLY WALRAVE
OPEN KLASSE:           ALEX VD HOEK EN ADRIAAN BAYS
RANDMEER KLASSE:   PETER ENGEL EN SIEP VD LAND
OPTIMIST:                       EVI SIJS
SPLASH:                 TIES VAN KIPSHAGEN

DINSDAG AVOND COMPETITIE:
KOLIBRI WISSELBEKER:         ARIE DE VRIES
KAJUITKLASSE:                 ANDELE DE ZWART
OPEN KLASSE:                  JAN MEILINK
RANDMEER KLASSE:   JAAP WOGNUM

De PECHPRIJS werd uitgereikt aan TON ROELOFSEN omdat hij het seizoen startte
door met zijn boot  meer onder dan op het water te laten varen en daarna die boot
ook maar gelijk van de hand deed.

De “Arie Klok Jeugdprijs” en de  “Doorzettersprijs” zijn door het gebrek aan geschikte
kandidaten dit jaar niet uitgereikt.

TE KOOP AANGEBODEN

RANDMEER CLASSIC

ZEILBOOT MET VELE EXTRA’S, ALLES IN PERFECTE STAAT,
O.A. ZWARE

TRAILER MET GEDEELDE AS EN SUZUKI 4-PK 2-TACT
BUITENBOORD-

MOTOR.
TE BEVRAGEN BIJ JAAP WOGNUM – TEL. 0224-541936

Even voorstellen:

Secretaris WVAmstelmeer……….



Kersvers gekozen in de Algemene Ledenvergadering oktober jl., aan mij hierbij de
eer om mijzelf als nieuwe secretaris aan u voor te stellen. 

Mijn naam is Annemarie Pijnacker-Huiberts en ik
ben in 1980 in Breezand op de wereld gezet. Op
mijn 18de vertrok ik vanuit Breezand naar de stad
Groningen  om  Technische
Bedrijfswetenschappen  te  studeren  aan  de
universiteit. Na 4 mooie jaren in Groningen, ben
ik  in  2002  weer  teruggekomen  naar  Noord-
Holland om af te studeren bij Forbo Flooring te
Assendelft……  u  weet  wel  de  geurende
linoleumfabriek in de Zaan….. en daar werk ik nu
nog, sinds dit jaar als bedrijfsleider productie. 

Terug  naar  Noord-Holland  bood  ook  de
mogelijkheid  om  samen  te  gaan  wonen  met
Martijn Pijnacker. Met hem woon ik, nu inmiddels
4.5 jaar gelukkig getrouwd, in Julianadorp op de
boerderij bij de bloembollenkwekerij. 
 
Samen  zijn  we  in  2006  ook  begonnen  met
zeilen. Na slechts één dag goede instructie op
een Polyvalk in Langweer met mooi weer,  was
de tweede dag met regen en vlagerige wind toch
wel afzien….. daarom bij thuiskomt gelijk achter
internet gekropen op zoek naar een zeilschool in
de buurt. En zo begonnen we in het voorjaar van
2007 bij Watersport Vereniging Amstelmeer met
theorie- en praktijklessen voor CWO1. Het zeilen
bevalt ons goed, vandaar dat we ook afgelopen
jaar een Vrijheid hebben gekocht, zodat we nog
vaker eventjes op het water kunnen ontspannen.

Toen het mailbericht van Monique langs kwam “op zoek naar een nieuwe secretaris
voor  de  vereniging”  was  het  vooral  de  afweging  maken  of  deze  functie  in  mijn
agenda zou passen. En ja, we gaan ervoor. Ik heb er zin in om op deze manier mijn
steentje  bij  te  dragen  aan  de  watersportvereniging  en  samen  met  de  andere
bestuursleden de vereniging in stand te houden!

Met vriendelijke groet en tot ziens
Annemarie Pijnacker



Met ingang van direct gevraagd:
lid van de kantinecommissie

De commissie bestaat uit meerdere leden, waarbij ieder een eigen afgebakende taak heeft.
Jouw taak is als volgt te omschrijven:
 
Wat ga je doen:
Vragen, indelen en coördineren van vrijwilligers om in de kantine achter de bar te staan.
Bijwonen van enkele vergaderingen.
 
Jouw profiel:
Affiniteit met de kantine en de watersportvereniging.
Flexibel en goed gehumeurd.
 
Wat bieden wij:
Voldoening  over  het  feit  dat  de kantine  regelmatig  open  kan  zijn  (een goede  bron  van
inkomsten voor de vereniging)
 

Wil je meer weten, neem dan contact op met het bestuur.

TE KOOP

De WVAmstelmeer biedt per opbod te koop aan: Optimist nummer 3
Bieden vanaf  € 485,-

Stuur uw bod,  in een gesloten envelop, op 
naar:

Secretaris WVA
Annemarie Pijnacker
Rijksweg 79,
1788PX Den Helder

Onder vermelding van "Open inschrijving 
Optimist". 



Uitnodiging nieuwjaarseceptie

9 januari van 16:00 tot 18:00 Nieuwjaarsbijeenkomst
Inclusief  de  heerlijke  versnaperingen  die  verzorgd  worden  door  onze
oliebollenbakkers Cees van Silfhout en Ruud Bekema

U komt toch ook ? !

Lezing KNRM 28 januari

Vrijdagavond 28 januari 2011 is de heer Sjaco Pas uitgenodigd om een lezing te 
geven over het werk van de KNRM. Op het programma staan onder andere de 
volgende onderwerpen:

-marifoon gebruik aan boord van uw jacht
-“Noorse hijsmethode” door reddings helikopter
-taken  kustwachtcentrum t.b.v. de watersporter
-Solas V voor de watersporter

Aanvang 20:00 in het clubhuis ‘de Aak’ op de Haukeshaven.

Zaterdag 12 februari om 15.10 u rondleiding door het Fort Kijkduin
en zeeaquarium 

Een en ander onder begeleiding van een ervaren gids.
Optioneel voor de liefhebbers na afloop wokbuffet in hetzelfde Fort.
Opgave bij Theo Souren  ( tljsouren@quicknet.nl  of  06-15256257)  Sluiting van de
inschrijving op de laatste dag van januari.
De kosten voor de rondleiding zijn 7 euro per persoon; het wokken betaald u ook zelf
maar de gids is voor rekening van de vereniging.

Rabo sponsorfietstocht

Op zaterdag 11 juni wordt de Rabo sponsorfietstocht gehouden, dit jaar was de
 inschrijving al gesloten vanwege het aantal opgaven.
Laten we het nog eens proberen in 2011, in principe mag een vereniging met 
maximaal 10 deelnemers deelnemen en die krijgen voor de clubkas 25 euro p.p.
Ik hoop dat veel leden die niet betrokken zijn bij het sloepzeilen voor verenigingen 
zich voor deze fietstocht opgeven.
Vandaar het verzoek om deze bekendmaking met uitnodiging zich op te geven in het 
volgende clubblad. (Opgave bij Theo Souren)

mailto:tljsouren@quicknet.nl


Laser Masters

In 2011 gedurende het hemelvaartweekend  vinden bij ons  de zeilwedstrijden van de
Open  Nederlandse  Kampioenschappen  Laser  Masters  plaats.  Een  vrij  groot
internationaal evenement. De coördinator bij de Laser Klasse Organisatie is Cesar
Sierhuis (oud lid van onze vereniging!); hij heeft het volgende bericht als uitnodiging
de Laser-wereld ingestuurd:

The Dutch Championships Laser Masters will take place from the 2nd up to 
and including the 5th of june 2011. 

Please look at the attached GoogleEarth Placemark and you will see that we 
will be sailing on a beautiful lake in the north/west of the Netherlands named 
the Amstelmeer.

The harbour “De Haukes” used to be a little village on the former island 
wieringen. As early as in 1924 the island got connected to the mainland. When 
then the Wieringermeerpolder was reclaimed in 1930 and the island only still 
bordered the sea on its north side, it had actually become a part of the mainland.
And since the Afsluitdijk (the Zuyder Zee Dam) was completed in 1932 
Wieringen has changed from a place where nobody went to a place where many
pass by but only few will make a stop. the fact that Wieringen was never overrun
by tourism may be precisely its major attraction. Because of this circumstance it 
has more in common with the former Zuyder Zee islands Marken, Urk and 
Schokland, including their fate of not being an island anymore.

All the campers, caravans and tents will stay near the clubhouse and also the 
saterday evening dinner will take place in the clubhouse, so we expect that it 
will be a big party all event long.

Hope to see you in de Haukes ! Regards,
Cesar Sierhuis
Master coördinator
Laser Klasse Organisatie Nederland 

http://islas.ruudbijlsma.nl/sl_en.htm


Het IJsselmeer, kwetsbare schakel in de flyway
‘Vogelvaartochten op het IJsselmeer’ 

Vanwege het grote succes van de vorige vogelvaartochten langs de IJsselmeerkust en
de  Kreupel,  organiseert  FOGOL  opnieuw  twee  excursies  in  samenwerking  met
Vogelbescherming Nederland,  de KNNV afdeling Hoorn en Staatbosbeheer.  Tijdens
deze tocht maken de opvarenden kennis met de bijzondere natuur van het IJsselmeer.
Als hoogtepunt varen we rond vogeleiland De Kreupel. 
Het IJsselmeer is een van de grootste en voor vogels belangrijkste zoetwaterwetlands
van  Noordwest  Europa.  Niet  voor  niets  zijn  het  IJsselmeer,  Markermeer  en  IJmeer
aangewezen als Natura 2000-gebieden met een internationale betekenis voor een groot
aantal  watervogels.  Zo  trekken  er  elk  jaar  tienduizenden  zwarte  sterns  langs  en
verblijven er in de winter duizenden grote zaagbekken en toppers uit Noord-Europa. Het
is daarmee een belangrijke schakel  op de zogenaamde ‘Oost-Atlantische flyway’,  de
trekroute van (noord-)Europese vogels van en naar Afrika. 
Het  vogeleiland  De  Kreupel  is  inmiddels  beroemd  om  haar  enorme  visdief-  en
kokmeeuwkolonie  en  de  grondbroedende  aalscholvers.  Met  andere  woorden:  het
IJsselmeergebied  is  zeer  waardevol  voor  vogels.  Dit  wil  niet  zeggen  dat  het
vanzelfsprekend  is  dat  deze  waarden  behouden  blijven  voor  de  toekomst.  Van  alle
kanten wordt aan het IJsselmeer getrokken. 
Een voorbeeld van zo’n zorgelijke ontwikkeling is dat van een groot windmolenpark in en

langs het IJsselmeer bij Urk. 
Om  de  bijzondere  natuur  in  het  IJsselmeer
zelf te ontdekken organiseert FOGOL opnieuw
twee  vaarexcursies,  met  daarin  ruime
aandacht  voor  de  vogel-
beschermingaspecten. 

Zaterdag 12 en zondag 13 maart 2011
Haven Enkhuizen

MS Friesland (voormalige veerboot naar
Terschelling)



Tijdens de tocht zijn er onder andere lezingen door Luc Hoogenstein en Gert Ottens van
Vogelbescherming  Nederland.  Zij  zullen  dieper  ingaan  op  de  ontwikkelingen  in  het
IJsselmeergebied. Daarnaast zal Vogelbescherming toelichten hoe zij zich inzetten voor
het behoud van het IJsselmeer als belangrijk vogel- en natuurgebied. 
Om  de  tocht  compleet  te  maken  zijn  er  vogelkenners  aan  boord  om  de  vogels  te
benoemen. De presentatie aan boord is in
handen  van  Jan  Marbus.  Voor  elke
deelnemer ligt er een excursiemap met veel
informatie klaar.  (Zie ook de website voor
nog meer leuke extra’s) 
De  route  van  de  vaartochten  wordt  zo
gekozen dat we de meeste kans hebben op
grote groepen vogels. We varen met de ms
Friesland  (voormalige  veerboot  naar
Terschelling)  langs  de  grootste
aalscholverkolonies  van  ons  land.  Een
vaartocht  in  maart  biedt  veel  kans  op
wintervogels, zoals soorten futen, grote groepen brilduikers en zaagbekken, meerkoeten,
kuifeenden en toppers. Tijdens de vorige vaartocht troffen we meer dan achtduizend
toppers. 
Vanaf 09:30 uur  inschepen 10:30 uur  vertrek,  15:30 uur  afmeren,  kosten € 22,-
(basisschool leerlingen € 13,-). Meer informatie en opgeven kan op www.fogol.nl of
bel 06-30021816 



Mosselavond

Op zaterdag 6 november was er al vroeg
reuring op de haven. Jan Meilink en Libbe
Herder  waren  druk  in  de  weer  met  het
koken van mosselen en bakken van tong,
terwijl  hun  echgenotes  Hennie  en  Bea
zich in het clubhuis ontfermden over het
feestelijk dekken van de tafels, het maken
van garnalenslaatjes (’s middags door de
dames van hun jasjes ontdaan),
verdelen van de sauzen en Agnes helpen
met  het  vullen  van  de  bakken  sla  en
brood.
Om 19.00 uur was het zover dat een twintigtal leden kon aanschuiven om dit alles,
onder het genot van een drankje, naar binnen te schuiven.
Natuurlijk hield Wichert gedurende de aanloop en het eten een oogje in het zeil,
maar kon niets anders concluderen dat het allemaal geweldig voor elkaar was. 
Wel is het jammer dat er niet meer leden zijn die op zo’n avond komen, want even
bijpraten onder het genot van een hapje en drankje kan nooit kwaad.
Dank zij een goede samenwerking was het opruimen en de afwas klaar voor we er
erg in hadden.



Interview

In eerste instantie zou je denken dat het niet zo moeilijk moet zijn om een kandidaat
voor een interview te selecteren uit een ledenbestand van ruim 300 personen, maar
niets is minder waar. Omdat ons idee was om weer eens een motorbootlid aan de
beurt te laten komen, hebben we wel wat  rond gebeld, maar uiteindelijk is de keuze
gevallen op iemand die redelijk “onzichtbaar” is binnen de vereniging . Toch is hij al
heel lang regelmatig op de haven te signaleren, eerst bij de MWV en vanaf 1991 als
lid van de WVA. Hij heeft niet zo veel met zeilen, is geen motorbootvaarder, maar
heeft al wel een jaar of 5 een visboot.
Na wat heen en weer gebel met diverse mensen van de vereniging werd uiteindelijk
het  telefoonnummer  van  de  interviewkandidaat  achterhaald.  Hierna  was  op  een
donderdagavond de afspraak voor de volgende dag snel gemaakt.
Gewapend  met  schrijfblok  en  fototocamera  vertrok  in  naar  de  Poelweg  50  in
Westerland,  want  hier  woont  in  een  aardig  huisje  met  uitzicht  op  het  prachtige
Wieringer  landschap,  zoals  de  Hoelmer  Kruisweg  en  in  de  verte  de
Varkensgrasdwarsweg  Gerrit van Gijssel. 
Na van het uitzicht te hebben genoten en in
Gerrit  zijn  voor  een  groot  deel  zelf
opgeknapte  en  verbouwde  huis  te  zijn
rondgeleid,  waarbij  zijn  hobbykamer  met
ingenieuze  opbergmogelijkheden  voor  zijn
gereedschap mij  opvielen, gaan we onder
het genot van een lekkere mok koffie van
start.

Wie is Gerrit van Gijssel?
“Ik ben als oudste van 5 kinderen op 30 juli
1953  in de gemeente Haren in Groningen
geboren, ik heb 3 broers en een zus, die de
jongste  is  uit  het  gezin.  Mijn  vader  is
Andries van Gijssel, geboren in Onnen (Gr.)
en mijn  moeder is Henderika de Boer, mijn
moeder  is  waarschijnlijk  op  een  schip  in
Groningen geboren. Dat weet ik niet eens
zeker.  Opa  was  schipper  en  is  later
kruidenier  op  een  parlevinker  geworden.
Mijn  vader  was  schilder,  maar zowel  mijn
vader  als  mijn  moeder  zijn  –  vrij  jong  –
overleden.  Mijn  broers  wonen  nog  in  het
noorden.  Groningen  en  Hasselt,  mijn  zus
woont in Zwolle. 
In Haren ben op de lagere school geweest, door omstandigheden mocht ik een jaar
overdoen. Na de lagere school ben ik in Groningen 4 jaar naar de LTS geweest,
waar ik elektrotechniek heb gestudeerd en mijn diploma heb gehaald”.

Hoe was jouw werkzame leven?



Gerrit vertelt: “Direct na het behalen van mijn diploma elektrotechniek ben ik op 20
juli 1970 als vrijwilliger bij de Marine terechtgekomen. Ik kreeg mijn eerste militaire
Marine  opleiding  van  9  weken  in  Hollandsche  Rading  bij  Hilversum.  Daarna
verhuisde ik naar Amsterdam voor een opleiding van 26 weken als elektrotechnicus.
Na Amsterdam werd ik overgeplaatst naar Den Helder; Fort Erfprins. Door de jonge
Marinegasten  in die tijd ook wel “Fort Sterfprins” genoemd. Hier was de opleiding
NBCD,  wat  staat   voor  zoiets  als:  Nucleair-Brandbestrijding-Chemisch-Damage
(sorry Gerrit voor het geval dat de volgorde niet juist is). Na de nodige opleidingen
heb  ik  2  jaar  als  matroos  3e klasse  op  H.M.  Amsterdam  een  zg.  B-jager  als
elektrotechnicus gevaren, met de bedoeling om opgeleid te worden tot 1e klasse. Ja,
als je bij  de Marine werk,  dan blijf  je bijleren. Na deze vaarperiode ben in bij  de
Mijnendienst gekomen en werd ik uitgezonden voor 9 maanden naar Curacao en 9
maanden naar de Marinekazerne op Aruba, daar werkte ik als 21-jarige matroos 1e

klasse als elektromonteur. Na Aruba werd het weer Mijnendienst en werkte ik op
verschillende schepen. Ook heb ik Den Oever op de Soemba gewerkt.  In die tijd
leerde ik Wieringen kennen.
Na die periode weer gevaren, in Frankrijk testen gedaan en uiteindelijk in Amsterdam
in de kazerne op Kattenburg de opleiding voor korporaal gevolgd, de zg T.O.K.M., dit
een opleiding op MTS-nivo. Deze opleiding duurde 75 weken. Ik was toen 28 jaar.
Tussentijds heb ik ook nog diverse opleidingen, o.a. in Den Helder gevolgd. Ook de
type gerichte opleidingen voor nieuwe schepen. Zo heb ik  het marineschip Philips
van Almonde tijdens de afbouw op de werf leren kennen. Ik heb op dit schip een half
jaar proefgevaren en garantieonderhoud gedaan. Oh ja, …ik heb ook nog drie en
een half jaar bij de Mijnendienst in Vlissingen gewerkt. In 1991 heb ik op de H.M.
Haarlem tijdens de Golfoorlog voor de kust van Koeweit mijnen geruimd”.
Gerrit  neemt  ruim  de  tijd  om  te  vertellen  hoe  dit  allemaal  in  zijn  werk  ging.
Ondertussen vertelt hij nog van zijn tijd op de “Heemskerck”, nog meer cursussen en
nog meer vaarperiodes, waarbij hij zelf weer 3e klassers in de praktijk ging opleiden.
“Op  mijn  50e ben  ik  als  sergeant  bij  de  afdeling  lichte  kleine  vaartuigen  –  een
onderdeel van de Mijnendienst – afgezwaaid.  Dit onderdeel heeft onder andere de
ribs, sloepen en schouwen in beheer en onderhoud”.

Hoe is jouw watersportverleden?
Een  watersportverleden  heb  ik  niet  zo  erg,  van  mijn  vader  heb  ik  het  niet
meegekregen, maar dicht bij mijn woonplaats waren diverse mooie plassen zoals het
Zuidlaardermeer,  Paterswoldsemeer  en  Vriezenveensche plassen.  300 Meter  van
huis was een mooie visplas. Hier was ik met mijn vriendjes met een roeiboot vaak te
vinden.  Vissen doe ik  al  van jongs af  aan.  Zeilen  trok  me niet  maar  varen  met
motorbootjes wel. Toen ik de laatste tijd in Den Helder was gelegerd heb ik 6 jaar op
de camping Vislust aan de Pishoek gewoond. Hier had ik ook een bootje. In 1990
bracht ik een keer een collega uit Westerland naar huis en zag ik het huis, waar ik nu
woon, te koop staan. In de periode dat ik in Den Helder werkte heb ik ook nog een
poos met mijn zus een flatje in Haren gedeeld. Zodoende maakte ik in 1991 kennis
met de WVA. Ik was toen al lid van de MWV in Den Helder. Sinds een jaar of 5 heb ik
een visboot, een Inter 540, welke bij Gerrit van Zoonen in de winterstalling staat”.



Heb je nog andere hobby’s?
“Ik heb een grote tuin, maar ik heb geen groene vingers, tuinieren zie ik als een
noodzakelijk kwaad. Ik verveel me allerminst, help graag anderen, mensen kunnen
altijd een beroep op mij doen voor het verhelpen van een technisch probleempje. Ik
heb veel gefotografeerd, lezen is een hobby, schaatsen deed ik in de winter, maar
sinds ik 5 jaar geleden een heup heb gebroken doe ik dit niet meer. Ik vind het risico
te groot. Verder klus ik om en in huis en verleen wat hand-en spandiensten op de
haven”.

Lees je het clubblad?
“Ja, niet alles in het clubblad heeft mijn interesse, maar ik lees het wel. De interviews
vind  ik  leuk  om  te  lezen.  Verder  de  reportages  en  verhalen.  Uitslagen  van
zeilwedstrijden interesseren mij minder”.

Ben je een zomer- of een wintermens?
Vol overtuiging zegt Gerrit: “Ik ben absoluut een zomermens. De temperatuur staat
me beter aan. Ik ben graag buiten. Ik ben nu al weer m’n voorbereidingen een het
treffen voor het voorjaar”. 

Wat  vind  je  van  het  niet  doorgaan  van  het
Wieringer Randmeer?
“Jammer dat het niet doorgaat, ook niet in een wat
kleinere vorm. Een staande mastroute zou toch een
probleem  gaan  vormen,  denk  maar  een  aan  een
doorbraak naar het Randkanaal, wat gebeurt er met
het “Witte bruggetje”. De A7 vormt een groot obstakel.

Inmiddels vordert de tijd, het wordt zelfs al schemerig,
we praten onder het genot van een versnapering nog
even na. Hebben het onder andere over het vissen op
zaterdagavond in de haven, wat Gerrit doet opmerken
dat,  omdat  de  visclub  van  Wieringen  door  de
Federatie  is  geroyeerd,  er  in  2011  door  de  visclub
extra streng wordt gecontroleerd op het hebben van
de juiste vispas.
Dus we zijn gewaarschuwd! Gerrit duwt mij voor het
weggaan nog tal van aardigheidjes in mijn handen als
prijsjes voor de evt. komende viswedstrijden.

Gerrit, bedankt voor het interview en tot ziens op de haven! 

Cees Dubbeld



Afsluiting TKN cursus.

Zo, de herfst is alweer begonnen, toch wil ik nog even terug blikken naar de afgelopen winter
en het voorjaar.
Peter en ik hebben de TKN cursus weer met veel plezier gegeven. We hadden een redelijk
constante groep en bovenal een gezellige groep. Les geven is leuk om te doen maar een
geintje moet ook kunnen op zijn tijd. We zijn daar weer aardig in geslaagd denken wij. De
mensen die deze cursus hebben gevolgd moesten soms toch wel  even diep in de grijze
massa een paar cellen op gang zien te krijgen, maar ook dit is gelukt ook al koste het wat
moeite. 
Als het voorjaar nadert begint het behoorlijk te kriebelen, we willen weg. Peter en ik hebben
een aardige trip in elkaar gedraaid, als dat allemaal lukt hebben wij zo’n 270 mijl voor de
boeg.
Helaas gaat dit een beetje in rook op, mede door het slechte weer, want het was koud met
redelijk wat regen en behoorlijk wat wind.
In eerste instantie varen we met twee schepen vanaf de Haukes naar Den Helder, in de
avond voegt  zich nog een derde schip bij  ons.  De trip in  het  kort:  Haukes,  Den Helder,
Makkum, Den Helder, Amsterdam, Enkhuizen, Haukes.
Wij hebben tussendoor toch wat rust genomen in de diverse havens met de nodige borrels
natuurlijk. En weer of geen weer, het is altijd leuk om met een groep op pad te zijn.
Voor ons ( Peter en Lex ) zijn dit de krenten in de pap. Hier doen wij het voor. Een paar
dagen jezelf uitleven op het water, geweldig toch. 
Wat betekend dit:  ja,  wij  gaan ons weer  voorbereiden op een volgende groep en hopen
uiteraard dat die er ook zal zijn.
Onze drijfveer is: In de winter wat te doen hebben.

De eigen gemaakte kennis onderhouden.
Die zelfde kennis overgeven aan ander mensen.
Aan het eind van de cursus blijde gezichten zien.
Tot slot even een rondje zeilen met de hele club.
Aan het eind van dit alles heb je elkaar veel beter leren kennen
 en is er toch een beetje team verband ontstaan.
Geweldig toch om zo met een vereniging bezig te zijn.

Wij willen bedanken: Andele de Zwart, Paul Bus, Johan Koekoek. Dit waren de mensen die
weer geheel belangeloos hun schip ter beschikking hebben gesteld voor de Ronde TKN.
Super heren, het was weer helemaal top.
We hopen dan, indien nodig, ook volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen. 

Zullen we volgend jaar proberen met meer boten te gaan?

Tot ziens op de haven.

Peter en Alex.

In het vorige verslag van Paul Bus is vergeten onze tweede kok te bedanken. Ook
dankzij  de  voortreffelijke  kookkunst  van onze  kok/bestuurslid  Gerard  Alleman  is
onze TKN- reis geslaagd.

Dagje zeilen met de Morgenster



Ik had in het Noordhollands Dagblad een artikel gelezen over de Morgenster. De Morgenster
is een 2-master Tallship met als thuishaven Den Helder.  Abonnees van de krant konden
tegen een gereduceerd tarief een dagje met deze boot meezeilen. Ik had ingeschreven voor
zondag  3  oktober  2010.  De keuze voor  deze dag was  niet  verkeerd.  Het  beloofde  een
prachtige dag te worden me een aangename temperatuur van zo rond de 20 graden. Ook de
windkracht was voor deze boot ideaal. Een windkracht 5, later toenemend tot kracht 6 uit
oostelijke  richting.  De  boot  kon met  deze windkracht  en  de  hoeveelheid  passagiers  (98
personen)  makkelijk  de zee op.  Normaal  gesproken,  wanneer  er  maximaal  32 personen
meevaren, varen ze ook met sterkere wind tot een kracht 10 á 11 beaufort.

Om 10:30 uur moest  er  ingescheept  worden en vertrokken we voor dit  dagje zeilen.  De
schipper koos deze dag voor een tocht voor de kust langs tot strandslag Falga. De koers van
de haven van Den Helder tot de strandslag stond wel de motor bij. Dit vanwege het feit, dat
het rak behoorlijk hoog aan de wind was voor deze boot. Deze boten kunnen een koers van
60 tot 65 graden aan de wind zeilen. De koers lag daar net even binnen. Vanaf strandslag
Falga werd koers gezet naar Oudeschild. Dit was een ruime koers en de boot voer met een
flinke snelheid richting Texel. Vanaf Oudeschild voeren we weer richting Kaaphoofd tussen
Den Helder en de Razende Bol. Vanaf daar weer richting Oudeschild, om vanaf daar weer
koers te zetten naar de haven van Den Helder.
Rond 17:00 uur waren we weer in de thuishaven terug. Fantastisch om dit een keer mee te
maken.

                   Sjoerd van der 
Werf



Er definitief geen Wieringerrandmeer komt



Er gesproken wordt over het uitbaggeren van de haven
Dit wel erg nodig is, omdat veel boten “staan” in de box
De brug achter het dijkmagazijn al vernieuwd is
De foto’s van het paling roken net te laat kwamen
Deze dus nu alsnog geplaatst zijn
Jaap W. zijn Randmeer gaat verkopen 
Ook de verenigings Optimist wacht op een nieuwe eigenaar
De mosselen en sliptong weer erg lekker waren
Jan, Libbe, Hennie, Bea en Agnes weer erg hun best hebben gedaan
De najaarsvergadering weer ouderwets goed bezocht werd
De lezing over de Stad Amsterdam erg interessant was
Het volgend jaar weer een mooi watersportjaar wordt
Je dat, gezien het weer, nu nog niet zou zeggen
We misschien eerst nog wel schaatsen op het Amstelmeer
Er volgend jaar weer een botenonderdelenmarkt gehouden wordt
Je nu al je overtollige spullen verzamelen kan
Hiervan melding wordt gemaakt in de volgende WVA-krant
Er volgend jaar maart weer een “vogel vaartocht” komt
We elkaar allemaal weer zien op de Nieuwjaarsreceptie
De aankondiging hiervan in deze krant staat. 

Een alarmerend uiteinde



Nu  het  jaar  bijna  ten  einde  loopt,  begint  overal  ook  weer  het  knallen  met
vuurwerk.  De  een  geniet  daar  volop  van,  de  ander  is  blij  als  alles  weer
verstookt is. De campagne tegen gerommel met vuurwerk is populair. Iedereen
kent  de  slogan  “Je  bent  een  rund  als  je  met  vuurwerk  stunt”,  maar  toch
gebeuren er ieder jaar weer akelige ongelukken.

Hand stuk
Voor  veel  bootjeslui  is  het  vuurwerk  dat  (bijna)  over  de  houdbaarheidsdatum  is,  een
aanleiding om dit maar op te stoken met oud en nieuw. Dat kan, maar brengt wel risico’s
mee. Ten eerste voor uzelf, want oud vuurwerk kan defect raken. We spreken uit ervaring,
ooit kwam tijdens een oefening op het strand van Callantsoog een uit de koers geraakt dag-
en  nachtsignaal  terecht  in  een  souvenirwinkel!  Bij  een  andere  oefening  verwondde  een
opstapper zijn handpalm ernstig,  doordat het vuurwerk afging in zijn hand. Sinds die tijd
worden er zware lederen werkhandschoenen gebruikt door degenen die vuurwerk hanteren. 

Loods weg
Het  vuurwerk,  dat  niet  voor  niets
ernstvuurwerk  wordt  genoemd,  kan
ook terechtkomen op de gebouwde
omgeving  en  daar  veel  schade
aanrichten.  Zowel  in  Andijk  als  in
Medemblik gingen zo bootloodsen in
vlammen op. En dit  zijn dan alleen
de meest spectaculaire voorbeelden.

Wist ik niet
Behalve  de  veiligheidsrisico’s  is  er
een  door  weinig  mensen
onderkende bijwerking van vuurwerk dat wordt afgestoken om een (voor de feestgangers!)
vrolijke reden. We hebben het over onbedoelde alarmering van de hulpdiensten nadat er
verre toeschouwers  het  vuurwerk  voor  een noodsein  hebben aangezien.  Ziet  u het  voor
zich?  Feestje  op  het  strand,  ter  gelegenheid  van  een  trouwerij  worden  van  die  mooie
superromantische  Thaise  lampions  opgelaten.  Prachtig!  De  warme  lucht  die  het  kaarsje
produceert, laat de lampion opstijgen en nog heel lang langs de avondhemel zweven. 

Zoekende redders
Vervolgens gaat bij  de redders de pieper,  binnen tien minuten zijn ze aan boord van de
reddingboot en vervolgens kan het zoeken beginnen. Zoeken naar niks, want het gaat om
een feestje, maar dat weet de Kustwacht niet!
Bewijs uzelf en anderen daarom een dienst, lever oud vuurwerk in bij de plaatselijke politie
en weet wat u aanricht als u vuurwerk afsteekt in de buurt van het water.
Een veilige jaarwisseling en behouden vaart in 2011!

Michelle Blaauw – KNRM



Agenda 2011

9 januari Nieuwjaarsreceptie

28 januari lezing KNRM

12 februari Excursie Fort kijkduin en zeeaquarium

12 of 13 maart Vogelvaartocht IJsselmeer *)

30 april Koninginnerace

3 mei 1e dinsdagavondwedstrijd

2 t/m 5 juni ONK Laser Masters

11 juni RABO Sponsorfietstocht

11 & 12 juni Verenigings sloepenwedstrijden

17 & 18 juni zeilen voor mensen met een beperking

21 juni 4-haven wedstrijd

25 & 26 juni Open Club Kampioenschappen WVA en MWV

9 & 10 juli Combi Zuiderzee Jeugdwedstrijden

26 & 27 augustus 24-uurs Medemblik *)

3 & 4 september Sluitingswedstrijden Marsdiep *)

9 t/m 11 september ONK Sharpie

17 & 18 september Centaurwedstrijden MWV – WVA

25 september Palingrace

*)  =  organisatie niet door WVA


