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Op het moment dat ik dit redactioneel schrijf zit ik in mijn korte broek en is het buiten
23  graden  Celsius,  stralend  blauwe  hemel  en  waait  het  windje  3.  Ideaal
watersportweer dus.
Maar alle gekheid op een stokje. Het tegendeel is waar. Het waait 7 Bft, er valt 80
mm regen in 24 uur en de temperatuur overschrijdt de 12 graden niet. Ik besluit mijn
hardlooptraining  voor  vanavond over  te  slaan.  En dat  wil  wat  zeggen.  Ja,  beste
watersportliefhebbers, je kunt de zomer niet regelen, graag zouden we allemaal het
weer hebben dat ons past. Agnes en ik hebben de vakantie er weer op zitten. Met
het weer hebben we het getroffen; van ons hoeft het niet zo warm, als de tent maar
naar beneden kan. En dat kon regelmatig. We hebben vaak gemotord maar ook veel
gezeild. Waddenzee, IJsselmeer, Friese meren en Randmeren. Een impressie van
onze vakantie vind je verder op in dit clubblad.
Sinds  het  verschijnen  van  de  vorige  krant  is  er  in  alle  opzichten  veel  gebeurd.
Diverse  cursussen zijn  afgesloten,  wedstrijden zijn  gevaren zoals  ONK Laser  en
Optimistenwedstrijden. Het clubkampioenschap en gehandicaptenzeilen zijn achter
de rug. Minder mooi is dat het dievengilde  onze vereniging en ligplaatshouders heeft
bezocht.
Reden des te meer om deze zomer zeer alert te zijn. Schroom niet om verdachte
zaken te melden en evt kentekens te noteren van ons onbekende auto’s. Maar zorg
er vooral voor dat je het dieven moeilijk maakt om spullen te stelen. Dus degelijke
sloten op de buitenboordmotor en goed afgesloten boten. Neem waardevolle spullen
mee naar huis. 
In het derde clubblad van 2011 vind je buiten de bekende zaken zoals het voorwoord
van  de  voorzitter,  berichten  van  de  diverse  commissies  en  de  agenda,  ook  het
interview,  verslagen  van  diverse  evenementen,  aangevuld  met  de  bijbehorende
foto’s, de tekening van Wil, een mooi verslag van de “TKN-zeilreis”, mooi geschreven
door Hans Boersen maar ook de aankondigingen van de nieuwe, op stapel staande,
cursus TKN en Vaarbewijs.  Lees ook vooral  de  oproepen voor   bemanning van
boeien- en rescueboten voor de nog komende wedstrijden en clubhuisbemensing.
De wist-je-datjes ontbreken natuurlijk niet.
Ook zouden we graag een nieuwe rubriek willen introduceren, die gaat heten: “Op
sterk water”. Heb je een leuk – kort – watersport gerelateerd verhaaltje over wat je
heel bijzonder of sterk vind en zelf meegemaakt hebt, mail het ons.  Het hoeft niet
lang te zijn. Een fotootje erbij doet het altijd goed. De redactie is benieuwd naar de
reacties.
Rest mij diegenen die op vakantie gaan of al zijn veel plezier en mooi weer toe te
wensen.

Cees Dubbeld

Het volgende clubblad verschijnt begin oktober; copy inleveren vóór 20-9-2011



Vanuit de Preekstoel.

Na een werkelijk  fantastisch voorjaar zijn we inmiddels in een zeer middelmatige
zomer belandt met betrekkelijk lage temperaturen gecompleteerd met regenbuien en
windvlagen. Een dergelijk korte samenvatting van het weer van de afgelopen tijd vind
ik nog altijd een aardige en makkelijke start bij een gesprek met ongeacht wie omdat
je het vrijwel altijd eens bent met elkaar. Dat is dan weer aardig meegenomen bij de
verdere ontwikkeling van een gesprek of in dit geval het schrijven van een stukje
waarin ik mijn gedachten op een begrijpelijke manier op papier probeer te krijgen.
Nogmaals, over het weer zijn we het dus eens. Dan nu de verdere zaken die mij de
afgelopen tijd bezighielden en tot op heden nog steeds aandacht vragen. Als eerste
wil ik nog even terugkomen op de wisseling van de “Commissaris Opleidingen”. Wat
ik in de vorige Preekstoel verzuimd heb te vermelden is dat Hannie Meskers als
waarnemend  Commissaris  aan  het  werk  is.  Dit,  omdat  de  formele  aanstelling
uitsluitend in een ledenvergadering vastgesteld kan worden. Gezien de noodzaak om
de vrijgekomen functie direct weer in te vullen is toen gekozen voor een waarnemend
functionaris. Omdat het op korte termijn niet mogelijk bleek een ledenvergadering te
beleggen zal tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar e.e.a. afgewikkeld
worden. Met andere woorden, Hannie Meskers zal zich formeel kandidaat stellen.
Mochten er echter meer kandidaten blijken te zijn dan zal een  stemming uitkomst
bieden.  Ik ga er vooralsnog van uit dat alle direct bij de opleiding betrokkenen met
mij  van mening zullen zijn dat Hannie zich op zeer adequate wijze inzet voor de
opleidingen wat niet gemakkelijk is als je je eerst nog het nodige eigen moet maken
van de toch wel complexe materie. Dan iets heel anders, er heeft zich recent een
aanvaring  voorgedaan  waarbij  de  nieuwe  wedstrijdoptimist  betrokken  was.  Alle
betrokkenen kwamen met de schrik vrij maar er was wel de nodige materiële schade.
Bij de afwikkeling van het voorval bleek echter dat de Optimist nog niet verzekerd
was.  De  reden  hiervan  heeft  te  maken  met  het  nog  niet  bekend  zijn  van  het
zeilnummer, althans nog niet bij diegene die zorg draagt voor de verzekering. Zonder
nu met een beschuldigende vinger naar wie dan ook te wijzen ben ik wel van mening
dat alle bezit van de vereniging bij aanschaf direct, of met een voorlopige dekking
verzekerd dient te zijn en dat communicatie daarbij onontbeerlijk is. Hoe e.e.a. verder
gaat is mij  nog niet bekend maar vooralsnog noem ik het maar een zeer serieus
leermoment.  Een  ander  leermoment  wil  ik  het  al  dan  niet  uitlenen  van
verenigingsboten aan aankomend wedstrijdzeilers noemen. Helpen we wel of niet bij
de  verdere  ontwikkeling  van  (jonge)  wedstrijdzeilers/sters  door  het  beschikbaar
stellen van materieel en zo ja, op welke voorwaarden. Hier wordt zeer verschillend
over gedacht blijkt uit verschillende gemotiveerde reacties. Dit nadat het bestuur had
besloten een Splasch beschikbaar te stellen. Overigens waren de reacties dusdanig
dat het bestuur is teruggekomen op het genomen besluit. Voorwaar een agendapunt
voor  de  komende  algemene  ledenvergadering.  Tot  zover  dus  mijn  (hopelijk
begrijpelijke) gedachten.

Koen John.
Voorzitter. 



Mededelingen bestuur

HULP GEVRAAGD BIJ DE WEDSTRIJDEN EN IN DE KANTINE 

De evenementen zijn in juni en juli volop van start gegaan en inmiddels achter de
rug,  maar het seizoen is nog niet voorbij, daarom vragen wij  om assistentie bij de
wedstrijden en in de kantine.
Zonder uw hulp kunnen de drie evenementen die hieronder staan geen doorgang
vinden, dus kijk in uw agenda of u kan en meldt u aan voor:

keuken- of bardienst voor een ochtend, middag, avond, hele dag of weekend 
en/of wedstrijdondersteuning op het water voor de ochtend of middag voor de 
volgende evenementen:

 9 t/m 11 september ONK Sharpie
 17 en 18 september Centaurwedstrijden MWV-WVA
 25 september Palingrace.

Meldt u aan! Bedenk welke dienst u wilt en kunt draaien en geef het door via:
secretaris@wvamstelmeer.nl

Alvast onze hartelijke dank ,
namens het bestuur 
Gerrit en Annemarie.

Cursus  Theoretische  Kust  Navigatie  of  ‘opfris  cursus  navigeren’
winterseizoen 2011-2012

Tijdens de winterperiode 2010-2011 hebben Alex van der Hoek en Peter Verschoor
hun  uiterste  best  gedaan  om  cursisten  klaar  te  stomen  voor  het  examen
Theoretische Kust Navigatie.

Met  veel  enthousiasme  werden  allerlei  onderwerpen  behandeld  zoals:  het
kaartkrassen,  het  interpreteren  van  het  weer,  werken  met  het  getij  en  de  drift,
bepalingen op diverse wateren en de markeringen van de vaarwateren. De manier
van lesgeven werd door de cursisten als zeer positief ervaren. 
Alex en Peter zijn bereid om gedurende het winter seizoen 2011-2012 weer iets op
poten  te  zetten.  Zij  hebben  aangegeven  de  cursus  Theoretische  Kust  Navigatie
(ongeveer 16 lessen) te willen gaan opstarten. In verband met de hoeveelheid lesstof
is het handig om in bezit te zijn van enige voorkennis. Bijvoorbeeld: vaarbewijs 1 en
of vaarbewijs 2

Een  ander  voorstel  van  de  heren  is  om  een  aantal  delen  van  de  cursus  te
behandelen voor  diegene die  alleen het  navigeren willen  opfrissen (ongeveer  10
lessen) .

mailto:secretaris@wvamstelmeer.nl


Er wordt dan niet naar een examen toe gewerkt, maar zal het zuiver om het (leren)
navigeren  gaan:
- Hoe steekt een zeekaart in elkaar en welke informatie vinden wij erop.
- Bijhouden van gegist bestek, diverse peilingen, reglementen BPR, BVA, STZ.
- Het leren lezen van weerkaarten.

Na het winter seizoen wordt er een trip georganiseerd om het geleerde in praktijk te
brengen.  Deze trip wordt op zee gevaren en duurt 4 á 5 dagen.

Graag wil ik het aantal personen inventariseren die geïnteresseerd zijn om tijdens het
volgend winter  seizoen 2011-2012 deel  te nemen aan de cursus TKN of  aan de
‘opfris cursus navigeren’. Als u geïnteresseerd bent in één van beiden, kunt u dit
doorgeven aan Hannie Meskers. Na aanleiding van de betreffende aanmeldingen
wordt bepaald welke cursus uiteindelijk gegeven gaat worden.

De inschrijfdatum sluit op 1 september 2011.

Opgeven bij commissie opleidingen: Hannie Meskers
Inschrijfformulieren via website: www.wvamstelmeer.nl

Cursus vaarbewijs - winter seizoen 2011- 2012

Afgelopen winter  2010-2011 is Wico Stam de instructeur geweest  die een aantal
cursisten heeft voorbereid voor het examen “vaarbewijs”.

Wico heeft vanuit zijn werkomgeving en door het bezit van een eigen boot veel op en
rond het water geleefd, daardoor heeft hij een schat aan ervaring opgedaan die hij
als instructeur kan gebruiken.
Deze ervaringen zijn verwerkt in de lessen, waardoor de leerstof een stuk minder
saai is, heel visueel en begrijpend is.
De cursisten van het afgelopen seizoen hebben dit als zeer positief ervaren.

Wico heeft aangegeven, dat hij ook de komende winterperiode wederom de cursus
VB 1 en 2 wilt gaan verzorgen.

Heeft u interesse? Schrijft u zich dan in.

De inschrijving sluit op 15 oktober 2011.
Aanname is op datum van inschrijving.

Opgeven bij commissie opleidingen: Hannie Meskers
Inschrijfformulieren via website: www.wvamstelmeer.nl
Even voorstellen…..

Commissaris Materiaal.

http://www.wvamstelmeer.nl/
http://www.wvamstelmeer.nl/


Na bijna 2 jaar wordt het nu wel eens tijd om mijzelf voor te stellen aan diegenen die mij nog
niet kennen.
Mijn naam is Gerard Antonius Alleman (roepnaam gewoon Gerard) en ik ben 09-07-1947
geboren in Alkmaar (bijna recht onder de molen van Piet). Tot mijn 14e levensjaar heb ik mijn
jeugd doorgebracht  in  deze voor mij  mooie oude stad met  zijn  singels,  grachten en het
Noord-Hollands kanaal. Daar ik altijd op, rond en zelfs in het water bezig was, raakte ik hier
dan ook ongeneeslijk mee besmet.

Toen ik 14 jaar werd verhuisde het gezin Alleman naar
Heemskerk en ging ik op school in IJmuiden waar ik dan
ook vaak na schooltijd  te  vinden was bij  de havens en
sluizen. Ik ben dan ook in deze plaats lid geweest van het
zeecadetten corps en de roeivereniging   “de Stern”.
Als MTS’er werktuigbouw heb ik bij div. bedrijven gewerkt
als  tekenaar  c.q.  tek.  constructeur.  Na  mijn  militaire
diensttijd  doorgebracht  te  hebben  bij  de  Koninklijke
Marine (1967-1968) als machinist 2 z/m varend aan boord
van Hr.Ms. De Ruyter , ben ik na een aantal jaren (1975)
bij  Hoogovens IJmuiden in dienst getreden en heb daar
op  diverse  afdelingen  en  in  diverse  functies,  tot  mijn
pensionering (2009) gewerkt.

Ik  heb  als  hobby  lange  tijd  aan  de  onderwatersport
gedaan en daardoor op hele mooie locaties fantastische
duiken mogen maken. Tevens heb ik een aantal jaren een
zeevisboot gehad en was ik lid van de zeevisvereniging ‘t

Kuitje, waar ik mijn vaarbewijs 1 & 2 heb gehaald. Na het overlijden van mijn vrouw Marthy
verkocht ik deze boot en een maand later (in een vlaag van verstandsverbijstering)  kocht ik
mijn  huidige  boot  de  “M  &  M”,  ik  had  dan  ook  op  dat  moment  totaal  geen  recente
zeilervaring!! Ik ben toen vrij snel lid van de W.V.A. geworden en verhuisde met mijn boot
van Andijk naar De Haukes. 

Ik heb mij dan ook vrij snel laten inschrijven voor de cursus “kielboot 1”, waar mij uitstekend
en  hardhandig  de  beginselen  van  het  zeilen  werd  bijgebracht  door  Gerard  Schalkwijk.
Tevens heeft  Gerard mij  op  mijn  boot  zowel  op het  Amstelmeer  als  op zee het  nodige
geleerd. Ook heb ik bij Alex v/d Hoek de cursus Theoretische Kustnavigatie gevolgd die door
zijn uitzonderlijk inzet en kennis werd gegeven (beide heren mijn dank).

Na het overlijden van mijn nieuwe vrouw en mijn onvervangbare en uitstekende zeilmaatje
Anneke ben ik weer aan het werk gegaan als Ligtaxichauffeur bij Medictax. Toch hoop ik,
ondanks dat ik nu minder vrije tijd heb, om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan
onze mooie sport en onze fijne vereniging W.V.Amstelmeer.

Met vriendelijke groet,                                                                                  Gerard A. Alleman



Nat pak voor Lennart Cnossen en Johan Stam tijdens ONK Laser
Masters 2011

Zon, wind en water  kenmerkten de Open Nederlandse Kampioenschappen Laser
Masters 2011. 
De  vrijwilligers  van  Watersport  Vereniging  Amstelmeer  en  de  Laserklasse

Organisatie  Nederland,  deden  er
alles aan om het de zeilers naar de
zin  te  maken.  Zo  kon  er  op  de
haven  gekampeerd  worden  met
Campers, Caravans en Tenten. Op
het  terras,  door  het  clubhuis
afgeschermd  van  de  oostenwind
en  met  uitzicht  over  het
Amstelmeer  was  het  uitstekend
toeven.  Op  de  donderdag  en
vrijdagmiddag  werd  het  Happy
Hour  goed  bezocht  en  de  zeilers
genoten  van  de  gezamenlijke
maaltijd op zaterdag avond waarbij
het dessert aangeboden werd door
PK  Catering.  Tijdens  het  diner
werden ook weer de prijzen, welke

aangeboden werden door Sailcenter en Vaarshop van Kalsbeek, verloot onder de
zeilers.  Tijdens  de  prijsuitrijking  kregen  Wedstrijdleider  Theo  Souren  en  zijn
bemanning  een  Litho  aangeboden,  geschonken  door  Atelier  Marco  Käller.  Theo
Souren  en  zijn  bemanning  hebben  vele  jaren  achtereen  de  wedstrijden  op
voortreffelijke wijze geleid. Helaas hebben zij in 2012 andere bezigheden tijdens het
Hemelvaart weekend, waardoor de Laser zeilers (hopelijk tijdelijk) afscheid van dit
sterrenteam moesten nemen.

De eerste wedstrijddag met weinig wind (2 Beaufort) was zeer bepalend voor het
verdere verloop van het vier daagse evenement.
Bij de Laser radiaal, met 38 deelnemers, zeilden titelkandidaten Johan Stam, Kim
Tan, Ian Rawet  en Jaap Mazereeuw respectievelijk een 17de, 13 de, 9de en 11de
plaats, terwijl hun concurrenten Freek de Miranda, Martin van Olffen, Frans van den



Eeckhout en Henk Wittenberg (de kampioen van vorig jaar) een 1ste, 2de, 4de en
3de plaats zeilden. 

Bij de Laser standaard, ook met 38 deelnemers, zeilden de titelkandidaten Arnoud
Hummel, Alan Davis, Martijn Ozinga, Wolfgang Gerz, Michael Nissen en Jack de Rijk
een 18de, 13de, 19de, 11de, 17de en 12de plaats, terwijl hun concurrenten Lennart
Cnossen, Cesar Sierhuis, Thomas Mueller en Wilmar Groenendijk respectievelijk een
1ste, 4de, 3de, en 2de plaats zeilden.

Tijdens  de  daaropvolgende  dagen  met
windkracht  4  –  5  Beaufort  was  het  voor
sommige zeilers een ware inhaalrace, terwijl
het  voor  andere  zeilers  met  name  het
verdedigen van de (kop)positie betrof. Zie de
uitslagen  voor  het  ongetwijfeld  spannende
wedstrijdverloop.

De  KNWV  Wimpel  werd  bij  de  Radialen
uiteindelijk door Johan Stam (68 jaar) en bij
de Standaard door Lennart Cnossen (44 jaar)
gewonnen. Hierbij liepen zij ook het natte pak
op,  omdat  de  winnaars  volgens  aloude
traditie  altijd  door  de  andere  zeilers  in  het
water  worden gegooid.  Zij  waren  overigens
niet de enige zeilers die “vochtig” naar huis
gingen.  Tijdens  het  aftuigen  na  de  laatste
wedstrijd  op  zondag  regende  het
onophoudelijk  wat  het  inpakken  een  zeer
natte bezigheid maakte.

Al  met  al  een  zeer  geslaagd  evenement  met  78  deelnemers  uit  7  landen  (42
Nederlanders / 36 buitenlanders).

César Sierhuis
Master coordinator 

Laserklasse Organisatie Nederland



Verslag 4 havenwedstrijd

Op de dag van de 4 haven wedstrijd  was het eigenlijke een mooie dag maar de wind
was  aan de forse kant,  echt  zo een waar  elke  wedstrijdleider  liever  niet  mee te
dealen heeft. Voor de een is het te veel en voor de ander is het lekker zeilweer. Het
kan beter het spreekwoordelijk “Stront van de dijk waaien” dan die twijfelgevallen.
Als wedstrijdleider van de 4 havenwedstrijd heb ik besloten om het evenement door
te laten gaan hetgeen voor een aantal openboot deelnemers reden was om niet te
starten,  een  aantal  zijn  toen  aan  boord  van  een  kajuitzeiljacht  als  bemanning
opgestapt en hebben ook een genoegelijke wedstrijd gehad.
Een tiental kajuitzeiljachten en 2 open boten hebben deelgenomen aan de wedstrijd.
Het  mag  speciaal  vernoemd  worden  dat  het  team Siep  van  der  Land  en  Peter
Verschoor als eerste over de finish kwamen in een gezeilde tijd van 1 uur , 16 min.
en 2 sec. een fractie voor de het eerste kajuit zeiljacht “Bojangels’ met Peter Engel
als schipper, deze gaf echter later te kennen dat hij de Waardkanaal boei niet had
gerond uit veiligheids overwegingen.
Kortom een wedstrijd waar toch veel leden van genoten hebben.

Afgelast

De verenigings sloepen wedstrijden, georganiseerd door de MWV, zijn vanwege de
weersomstandigheden niet doorgegaan.

Verslag jeugdwedstrijden Combi Zuiderzee

De  Zuiderzeecombi  is  ook  onder  zeer  fraaie  omstandigheden  verzeild,  een  25
jeugdige zeilers waren zaterdag present bij de eerste start.
De wind was pittig en Windguru gaf aan dat er stoten van 24 knopen zouden zijn.
Besloten werd de C klasse een baantje in de beschutting van de haven te laten
varen. Hier werd echter na één wedstrijd besloten te stoppen omdat er toch erg veel
ondersteboven werd gevaren.
De A en B groepen als wel de Splash hebben zich danig geweerd op het meer en er
werden 3 wedstrijden voltooid. Het was een pracht training in uithoudingsvermogen
want regelmatig lagen diverse boten om.
Zondag was de wind een tikkeltje minder en toen is door alle groepen op het meer
gezeild en uiteindelijk heeft iedere groep 7 wedstrijden gevaren zodat om 15:00 uur
de winnaars hun prijzen in ontvangst konden nemen. De wedstrijdleider had ook nog
wat extra shirtjes ter beschikking en die werden verloot onder de deelnemers.
De wedstrijdleider heeft in zijn team voor een groot gedeelte medewerkers gehad uit
het pappa bestand hetgeen goed is bevallen hoewel men moet wennen aan het feit
dat ze af toe even uit beeld zijn omdat ze dan zoon of dochter lief aan het assisteren
zijn bij het tuigen van hun bootjes.

Deelnemers en ouders/begeleiders waren zeer te spreken over de gastvrijheid van
de WVA



Aankondiging Palingrace

Zondag  25  september  2011  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 25 september 2011 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.

Geslaagden Jeugdzeilen

Een slechte start voor de opleiding Jeugdzeilen 2. Van de 9 aangemelde kinderen
kwamen er 4 alsnog niet opdagen maar gelukkig kwam er nog wel weer een andere
extra bij.
En dan het weer: iedere maandagavond snoeiharde wind, het moet wel leuk blijven
natuurlijk en met zulk weer gaat dat niet. Afgelasten dus. En dat geeft dan meteen
het probleem dat er dus op andere momenten ingehaald moet worden En we wilden
vóór de school-zomervakantie klaar zijn. 



De kinderen zeilden al vanaf het begin heel goed; bovengemiddeld; vorig jaar zeker
goed hun best gedaan. Allerlei nieuwe zeilkunstjes en verrichtingen hadden ze snel
onder de knie. Het ging zo goed dat het idee ontstond om ze gelijk maar voor te
bereiden op de Combi Zuiderzee die op ons Amstelmeer gevaren zou gaan worden.
Ook dat is gelukt. De wedstrijdprocedures hadden ze snel door. Nu de taktiek nog!
Het diploma CWO JZ 2 hebben ze dus dik verdiend. Helaas kon de CWO-organisatie
niet op tijd voor de officiele diplomaformulieren zorgen. Maar Hannie was zo creatief
om vóór-diploma’s te maken die daarna met een leuke toespraak van onze voorzitter
zijn uitgereikt.
De  geslaagden  zijn:  Marijn  Goedel;  Jacco  Verschoor;  Nathalie  Verschoor;  Henk
Riemers; Daniel Bloem en Sterre Sijs. Verder heeft Wout Ploeg ook een groot aantal
lessen meegezeild maar hij had vorig jaar al JZ 2 gehaald; zodoende kreeg hij het
diploma “JZ 2+”.
De instructeurs en begeleiders hebben er weer hun tijd en energie ingestopt maar
daar krijg je wel wat voor terug: Kinderen met blije gezichten die gewoon met plezier
zeilen en dat vast ook blijven doen. En wat  dat laatste betreft:  ze hebben lekker
allemaal meegedaan met de CZZ jeugdwedstrijd!
Namens  de  instructeurs,  begeleiders,  invallers  en  overige  betrokkenen:  Hannie;
Wout; Tom; Malik; Peter; Monique; René; Sil; Stephan; Siep, veel plezier met jullie
zeilvaardigheden en we horen nog van jullie

HansZ

Zeilen voor mensen met een beperking

Géén verslag dit keer maar wel een sfeervol plaatje..



Beste watersportvrienden ….

Zoals jullie weten wordt er  bij onze vereniging elk jaar het inmiddels legendarische
TKN-uitje georganiseerd. Een mooie gelegenheid om het geleerde in de praktijk te
brengen, op te halen of om voor de gezelligheid mee te maken. De TKN studenten
sluiten de cursus af met het maken van een vaarplan en de beste mix hieruit is het
doel. Waarbij Alex en Peter een oogje in het zeil houden.
Vrijdag 6 mei  was het  dan zover,  maar allereerst  zal  ik  jullie  even aan de vloot
voorstellen;
Het  Waarschip van Ruud;  u kent  hem wel,  die rooie aan het  einde van de pier.
Die overleeft elke aanvaring en een brandje in de machinekamer vormt geen enkel
obstakel.
Dan de Hanse van Jaap. Fonkelnieuw van de werf afgerold, een pracht toerjacht met
een  sportieve  insteek  en  die  straks  op  de  dinsdagavonden  nog  erg  lastig  gaat
worden.
Natuurlijk de snelste Bavaria van Nederland met Andele aan het roer. Tevens de
boot met de grootste zeilgarderobe van het Amstelmeer en achterliggende landen.
En als laatste de Bavaria van Paul. Deze 40-voeter is zo groot, dat onder slagzij de
keuken een landingsbaan wordt. Het mag gezegd worden dat het natuurlijk super is,
dat deze schippers hun materiaal alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, ter
beschikking stellen. Maar het is echt wel  heel bijzonder, wellicht een beetje WVA
cultuur.
Zelf mocht ik op de Hanse van Jaap mee. Na een check van de motor zijn we gaan
water laden en hebben koers gezet naar het verzamelpunt, gelegen aan de haven
van de marine bij Fort Harssens.
Met een windje OZO 3 om 17.00 uur het Molengat door waarbij de schootvoering van
de Hanse nog even is aangepast tot het beste resultaat. Om 20.00 voeren wij voorbij
het Eierlandsche gat en kwam Vlieland in zicht. Voor het logboek moest nog even
het tijdstip van zonsondergang bepaald worden. Schipper Jaap meldde dat, indien je
vuist tussen de evenaar en de zon past, je nog een uur de tijd hebt. Zie hier, de
nieuwe Kees Hos is geboren?  Later in het zeegat van Vlieland nog even een hoogte
slag gemaakt. Zo de stortemelk door en om 23.00 uur aangemeerd in de haven van 
Oost Vlieland. Daarna nog even een borrel gedronken en om drie uur lag ik alweer
met mijn billenmaat in de kooi.
Zaterdag 7 mei; na een korte briefing is het doel IJmuiden. Om 10.00 uur voeren we
de haven uit, waarbij Ruud een kleine terugslag had. In de motor welteverstaan, die
direct in brand vloog. 
Andele heeft Ruud vervolgens de haven uitgesleept en zeilen maar. Bij Paul op de
boot  kwam  een  Mega-grote  roze  gennaker  te  voorschijn  (ik  heb  mijn  mening
bijgesteld over die kleur Paul, mooi roze is niet lelijk)
Maar ook de bemanning van Andele  trok een dikke halfwinder. In het zeegat Van
Terschelling stond de stroom nog en beetje tegen dus vlotjes ging het toen nog niet.
In  het  kader  van de cursus even  een peiling  gemaakt  richting  de vuurtoren van
Eierland en de observatiepost Vlieland.

Zo!! die ging in één keer goed, dus dat heeft Alex er een paar jaar geleden grondig
ingestampt.
Varend richting de Zuidkardinaal onder de Noorderhaaks viel de wind weg. Kijkend



op de plotter was IJmuiden nu nog wel erg ver weg (ETA nog uuuuren).  Voorzichtig
stelden wij  voor om de plannen aan te passen.  Maar Lex formuleerde met wijze
woorden: Tja dat  is zeezeilen. Hij bedoelde eigenlijk, niet zeuren en doorzeilen. Dus
dat hebben we gedaan.
Na de Pettemer Ton kwam IJmuiden in zicht. Dit is echt een pracht bij nacht. Meer
kan ik er niet van maken. Super grote boten die met 12 mijl richting de haven knallen,
sleepers, coasters het vaart daar allemaal. En inderdaad als het kwartje is gevallen,
is het een feest van herkenning en zie je het witte petje boven de rode neus (kleuren
loodsboot) zo richting zijn doel schieten.
Toch maar met zijn allen goed opletten met de AIS in de gaten houdend, is het geen
probleem.
Tevens viel het ons op dat het groene tonnetje voor de Haven was gedoofd.
Daarna natuurlijk even napraten en borrelen op de Mega Mindy. Lustig pratend over
het soepel houden van fenders en overige scheepspraat  gingen we na een uurtje
slapen , al met al 65 mijl gevaren.
Zondag,  vroeg  uit  de  kooi  en  direct  koers  gezet  richting  Zuidersluis.  Héé,  dat
gedoofde   groene  tonnetje  brandde  nu!!   De  wereld  op  zijn  kop.   Door  het
Noordzeekanaal  over  de  nieuwe  2e Koentunnel  richting  het  IJ.  Hier  is  nog  een
verstopt haventje Aeolus, een oude bekende van de TKN cursus , waar we proviand
hebben  gehaald.  Daarna  door  de  Oranjesluizen  gevaren,  waar  we  een  mooie
afspiegeling hebben gezien van de gemiddelde watersporter. Langs Pampus richting
het Paard van Marken.  Op het Markermeer stond een raar windje,  tenminste wij
hadden geen zuchtje terwijl in Lelystad een dikke 5 stond.  Mooi tijd voor Peter om
zijn culinaire kunsten te vertonen in de kombuis. Intussen hebben wij alle knopjes op
Jaap  zijn  boot  een  keer  ingedrukt  om  te  kijken  wat  er  ging  gebeuren.  Na  de
Krabbegatsluizen zagen we de masten van de overige vloot weer en zijn we samen
in Enkhuizen aangemeerd. Intussen bleef de mijlenteller op 153 mijl staan.
Maandag 9 mei, verse broodjes uit de oven… Deze dag start goed, onze buurman
wilde  vertrekken  dus  tijd  om  de  bemanningen  bij  elkaar  te  sprokkelen.  Het
weerbericht  gaf geen wind  op, maar wat schetst onze verbazing … binnen  een half
uur 17 knopen wind. Dus een rif in het zeil gestoken. Alle weermannen zaten er weer
eens flink naast, de koekenbakkers, zeker geen grip op de grib files.
In  de sluizen van Den Oever  bleek maar weer  dat  de sluismeester,  niet  op een
cursus onthaasten hoeft. Nadat hij gewacht heeft tot alle boten van het IJsselmeer
binnen  lagen gingen de  deuren dicht.  Gelooft  u  mij,  Peter  kan  sneller  macaroni
maken, dan deze sluismeester kan schutten.

Maar daar ligt het Wad al op ons te wachten De boereplaat laten we naast ons liggen
en op naar het Visjagersgaatje. De insteek van de cursus is natuurlijk niet om er een
wedstrijdje van te maken wie nu weer het snelste is. Echter, wij kunnen het niet laten
om die bakken met passie te trimmen. Dus voor het Gat van de Stier over de bollen
heen, raggend naar Texel. Op dit plaatje staat bij LLWS 0,4 meter water of was het
nu  LAT?  Afijn,  de  dieptemeter  maar  goed  in  de  gaten  houden.  Al  met  al  nog
spannend wie het snelste was, lag Texel nu in de schaduw? Of kwam dit door de
Code Zero van Andele?
Eenmaal in Oudeschild aangemeerd, weer lekker met zijn allen een hapje gedaan.
Erg gezellig allemaal. ‘s Avonds een borreltje gedronken en om 12 uur gezongen
voor Sjaak.  (ik denk echt niet  dat de buren dit  gehoord hebben).   Aangezien de



steiger in Oudeschild erg laag is, heeft Paul met afstappen  nog even een spagaat
geoefend.  Dit leidde tot enige overdruk aan zijn lijzijde.
Tijdens zijn nachtelijke inspectie meent Jaap dat er iemand met zijn boegschroef
loopt te kloten, echter dit blijkt het gesnurk van mij te zijn.
Dinsdag,  de weergoden zitten ons weer  mee,  Sjaak trakteert  op gebak voor  zijn
verjaardag, een mooi moment voor Michiel om even de instructeurs te bedanken,
Nadat Alex heeft vermeld dat het geen straf is met ons te varen en een ieder volgend
jaar weer welkom is, varen we richting de Haukes  Haven. Het is immers dinsdag en
vanavond  moet  er  weer  gezeild  worden  .De  teller  blijft  op  ruim  200  mijl  staan,
jongens bedankt.

Hans Boersen

Vakantieverhaal in één deel

Woensdag 1 juni trokken we de voordeur achter ons dicht. De auto was inmiddels
volgeladen met allerlei zaken waarvan we dachten dat we ze zeker nodig zouden
hebben in onze komende vaarvakantie, alsof er onderweg niets te koop zou zijn.  
We  zouden  eerst  een  paar  dagen  op  De  Haukes  blijven  omdat  vanaf
Hemelvaartsdag het ONK Laser van start zou gaan. Enkele drukke dagen met tenten
opzetten, weer afbreken, boeien- en rescueboot spelen, na afloop allerlei hand- en
spandiensten verrichten, volgden. Al met al erg leuk, die bedrijvigheid op de haven. 
We besloten op dinsdag te vertrekken, dus maandag nog een dagje relaxen en de
laatste  klus-jes  doen,  zoals  dat  lekkende  gootsteenkraantje  vernieuwen  en  een
getijdenboekje halen.
We vertrokken om 10 uur vanaf De Haukes richting Den Helder, samen met John
Pannekoek. De bruggen in het Balgzandkanaal gingen vlot  open en bij  Kooypunt
konden  we  zo  de  sluis  invaren.  Even  zwaaien  naar  sluismeester  Cock  en  daar
gingen we weer. Omdat we An Souren hadden beloofd bij haar koffie te drinken zijn
we  bij  de  MWV een  nachtje  blijven  liggen.  We hebben  geen  haast,  het  is  toch
vakantie?  De  vouwfietsjes  komen  uit  de  hondenkooi.  Van  een  fiets  blijkt  een
achterband lek te zijn, dus een nieuw binnenbandje gehaald en gemonteerd. Daarna
op de fiets de stad in en koffie met een punt gehaald. Na terugkomst heb ik nog een
lekker rondje (tot voorbij Nogal Wiedus en weer terug) over de dijk gerend - ik ben in
training voor de marathon van Berlijn in september, vandaar .
s’Ávonds bij An om de koffie en een lekker biertje gedronken met de broertjes van
Wijngaarden van de Oban en John Pannekoek.
De volgende morgen om 10.30 uur losgemaakt en naar de sluis, die wat minder vaak
draaide, maar om 11.30 varen we dan toch buitengaats richting Den Oever. Ruime
wind, kracht 3 Bft.
Heerlijk zeilweer!  Onderweg nog even de motor gestart en een 360 graden rondje
gedraaid  om het  overboord  gewaaide  “lekkere  grote   dikke”  kussen  weer  op  te
vissen. In de sluis in Den Oever bleek de wind intussen flink aan te trekken tot 5 Bft.
Over de marifoon hoorden we  dat de Lutgerdina  - een 2-mast klipper van 33 meter
– aan de IJsselmeerkant lag en naar het Wad wilde. De Lut is het schip waar ik wel
een jaar of 5 als vrijwilliger op heb gevaren, dus even zwaaien en roepen  naar de



schipper . De Lut vaart met gasten met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking
op het IJsselmeer en Waddenzee.
Eenmaal op het IJsselmeer gaat het, althans voor ons bootje - een Dartsailer Sirocco
OC 28 – aan de wind als een speer richting Medemblik, waar we na 11 mijlen varen
aan bakboordkant voor de brug vastmaken. 
De volgende morgen gaan we  tegen de middag met  aantrekkende wind  richting
Stavoren,  eenmaal  buiten  de  haven  blijken  we  pal  voor  de  wind  te  hebben  en
besluiten alleen op het uitgerolde voorzeil te varen. Snelheid evengoed nog zo’n 5,5
knopen. Hoe dichter we bij Stavoren komen des te hoger worden de golven, wat op
een voordewindse koers niet zo prettig varen is, zeker als de wind meer aantrekt, We
rollen de genua wat in en kruisen voor de wind. Eenmaal om de hoek van de haven
in Stavoren eindelijk in rustiger water. De sluis staat al open en het schutten gaat
snel. We besluiten direct bakboord uit te gaan en daar in een box vast te maken. 
Eenmaal vastgemaakt en op de wal blijkt er een man trekzakles te geven aan een
andere watersporter. Omdat ik natuurlijk niets wil missen (volgens Agnes ) sta ik er al
snel met mijn neus boven op. Het groepje mensen jongt aan tot 5 personen, die
allemaal kunnen spelen. Omdat ik zelf sinds een maand of 9 verwoede pogingen doe
om op zo’n trekharmonica te leren spelen – ik heb zelfs nog overwogen om hem mee
te nemen – ben ik er niet weg te slaan. Het lijkt wel of iedereen in Friesland op zo’n
instrument kan spelen.

We  besluiten  een  extra
dagje te blijven liggen. We
hebben geen haast  en  de
vakantie  is  pas begonnen.
Beetje  vissen,  rondje
fietsen,  krantje  lezen  en
hardlopen. Agnes vermaakt
zich  ook  prima,  ze  heeft
een  halve  bibliotheek  aan
boeken  mee.  We zien  die
dag  regelmatig  groepjes
oude trekkers langskomen.
Omdat ik niet nieuwsgierig
ben  maar  wel  alles  wil
weten,  rij  ik  naar  de
Spoorhaven  waar  er
diverse even stoppen.  Het
blijkt een Elfstedenrit te zijn
van  275  oude  tractoren,

verdeeld over 2 dagen.
Zaterdag voor Pinksteren gaan we richting Heeg, opnieuw met dikke wind schuin op
de  kont,  mooi  tochtje  van  zo’n  11  mijlen.  Het  is  druk  op  het  water.  Op  het
Heegermeer barst er een bui los waar veel wind en regen uit komt. Gelukkig duurt dit
niet lang. Het is geen pretje voor alle open boten waar soms wel 5 of 6 personen in
zitten. Aangekomen in Heeg maken we vast in de gemeentehaven. Bij het verlaten
van het havenkantoor loop ik nog een oud-collega uit Heerhugowaard tegen het lijf.
Hij is op weg van Workum naar Lemmer.
Met Pinksteren krijgen we bezoek van vrienden uit Schagen en gaan met hen een
rondje Gaastmeer varen. Er is met een lekker windje, de zon  schijnt en loeidruk op



het water.  ‘s Avonds zou het echter bladstil worden. Na afloop een drankje drinken,
spelletje keezen  en een hapje eten. Heeg is een leuk plaatsje waar je wel een paar
dagen kunt doorbrengen.
We vervolgen op dinsdag onze reis naar Echtenerbrug via de Langweerder Wielen,
Scharster Rijn en het Tjeukemeer. In de Janesloot voor de brug in Langweer zien we
de Marco van Libbe en Bea Herder met de elektrische vouwfietsen op het voordek
aan de steiger liggen. Met een mooi halvewindse  koers doen we er ongeveer 4
uurtjes over, waarna we een mooi plekje vinden in jachthaven De Meerkoet.
De  volgende  morgen
vertrekken we op tijd. Van
veel  zeilen  zal  het
vandaag niet komen, want
we  willen  naar  Giethoorn.
We  varen  over  het
prachtige  riviertje  de
Tjonger  via  Schoterzijl
enSlijkenburg  naar
Ossenzijl,  waar  het
prachtige natuurgebied De
Weerribben  begint.  Jaren
geleden  zijn  we  ook  hier
doorheen  gevaren  en
waren onder de indruk van
dit waterlandschap.
Via  het  kanaal  Ossenzijl-
Steenwijk  varen we  langs
De Weerribben.  Na enige
tijd laten we Steenwijk aan
bakboord liggen en niet  veel  laten arriveren we in  Giethoorn-Zuideinde,  waar  we
langs een groot grasveld  in jachthaven Zuiderkluft afmeren
 Tijd  om weer  eens  de  olie  van  motor  en  keerkoppeling  te  controleren  en  wat
accuwater bij te vullen. Het is een mooi gebied voor een hardlooprondje. Agnes gaat
inmiddels  op  de vouwfiets  op  zoek naar  het  VVV-kantoor  en  de supermarkt.  Zo
hebben we ieder onze taak. 
Ze komt terug met een folder over de z.g. Fanfare-route. In 1958 is in Giethoorn en
omgeving  door  Bert  Haanstra  de  overbekende  Nederlandse  film  Fanfare
opgenomen. Je kunt aan de hand van de foto’s in de folder de opnameplaatsen
bezoeken.  De  eerste  is  in  Dwarsgracht,  hier  ben  ik  op  mijn  looprondje
langsgekomen, dus die 4 km heen en terug slaan we over. We fietsen het dorp in en
willen eerst wel even koffie. Het is inmiddels 21.00 uur en bij een uitspanning vraagt
de cafebaas met een dienblad in zijn hand: “Willen jullie koffie? ”Ja graag. “Nou dat
kan niet, want ik ga sluiten. Op maandag en dinsdag gaan we altijd vroeg dicht, maar
achter de kerk is nog wel wat geopend”. Achter de kerk ligt dus het oude Giethoorn
met daar ook het café  Fanfare. Wij naar binnen voor koffie, blijkt er net een repetitie
van het plaatselijke shantykoor aan de gang te zijn. Wordt het toch nog gezellig!  De
techniek-man  die  ik  spreek  moet  nog  even  controleren  of  alle  geluid  voor  de
komende cd-opname goed staat.  Als we terug gaan is het donker en aangezien er
geen licht op de fiets zit  rijden we met gevaar voor eigen leven  over de smalle
bruggetjes terug naar de boot.



Woensdag vertrekken we via Blauwe Hand, Zwartsluis, Genemuiden, Zwarte Meer ,
Ramsgeul en Schokkerhaven naar Ketelhaven. De laatste keer toen we hier op het
Ketelmeer vaarden was er een slibdepot in aanbouw. Inmiddels is het uitgegroeid tot
een prachtig natuurgebied, waar veel bijzondere vogels leven en planten groeien. 
Omdat we vanmorgen vroeg vertrokken, komen we ook weer op een redelijke tijd
aan. Genoeg tijd om een rondje Ketelhaven – Dronten v.v.  te rennen dus. Mooie
haven  maar  niet  gezellig.  Ik  vraag  de  havenmeester  nog  even  naar  een
dieselmonteur  om een probleempje voor  te  leggen.  Wat een luxe dat  de man ’s
avonds “aan huis” komt! 
De volgende ochtend vertrekken we om half 12 naar Elburg. Het is wat regenachtig,
maar wat zou het, we zitten droog en warm. Met Arie en Ria Tesselaar zijn we jaren
geleden hier geweest en lagen toen in een box midden in het dorp. Ook nu vinden
we een mooie plek, met stroom en douchegelegenheid  “om de hoek”. 
Vlakbij onze ligplaats is een kringloopwinkel en wie wil daar nou niet even kijken? De
winkel blijkt pas de volgende morgen weer open te zijn en dan neem ik toch even
een  kijkje.  Omdat  ik  het  de  afgelopen  dagen  presteerde  om  een  deel  van  ons
glaswerk aan boord  te laten sneuvelen,  kon ik hier wat aanvulling voor de buffetkast
kopen in precies de goede maat.

Inmiddels is het bijna 11
uur  als  we  vertrekken
naar  Harderwijk.  Lekker
gevaren en we meren af
in  de  gemeentehaven
achter  het  Dolfinarium,
dichtbij  de  stad  en  het
strand,  waar  het  nog
even  wachten  is  op  de
havenmeester.  Komt  er
een  mannetje  op  een
scooter  en  vraagt  of  hij
ons  kan  helpen.  “Als  u
de  havenmeester  bent,
dan  wel”,  is  mijn
antwoord.  Hij  wijst  ons
een mooi plekje en komt
regelmatig  langs  om  te
vragen  of  we  het  naar
ons zin hebben. Het weer wordt wat minder en de tent blijft omhoog. Ik bel even met
de zeilmaker waar ooit mijn grootzeilhuik is gemaakt. Ik kan hem even brengen en
morgen  weer  ophalen  voor  12  uur.  Ik  wil  een  paar  kleine  veranderingen  laten
aanbrengen. Krijg van de zeilmaker een goeie routebeschrijving en de vouwfiets doet
weer  goed  z’n  best.  Agnes  gaat  intussen  even  shoppen  en  het  blijkt  ook  nog
koopavond te zijn in Harderwijk,  dus ’s avonds even de stad in. We eten heerlijk
buiten op het marktplein, al is dit van korte duur want een flinke regenbui gooit roet in
het eten en we vluchten naar binnen. 
De volgende morgen gaan we beiden op de fiets naar de zeilmaker. We besluiten om
nog een dagje te blijven, want Pluvius laat zich van zijn beste kant zien, dus zoeken
we ander vertier.  Lekker  gevist,  1½ uur  gelopen tot  Strandhorst  en terug,  rondje



gefietst en een kunsttentoonstelling bezocht. Sport en cultuur op 1 dag, we doen ons
best.
De volgende morgen is niet veel beter, het waait nog hard en regelmatig komt er een
bui over. We hebben tenslotte vakantie, dus wie zegt dat we niet mogen blijven. We
besluiten  naar  het  Dolfinarium te  gaan.  We bezoeken  er  de  diverse  shows  van
dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen. Door het minder goede weer was het niet druk,
maar wij hebben erg genoten.
Bij terugkomst zoeken we de havenmeester op en vertellen dat we nu toch echt de
volgende  morgen  willen  vertrekken.  Het  lijkt  er  bijna  op  of  hij  het  aan  ons  wil
overlaten wat we moeten betalen. Leuke vent! 
Maandagmorgen  vertrekken we op tijd want we willen naar Almere en dat is toch wel
een uurtje of vijf varen wat wij per dag toch wel met maximum vinden.  Het is lekker
weer, zonnetje erbij en een lekker windje. Hoewel we niet alles kunnen zeilen maken
we aan de wind toch regelmatig een voortgang van 5,5 knopen.
In  Almere aangekomen maken we vast  in  de haven vlakbij  de sluis  die  naar  de
polder schut. Volgens mij is hier het verval wel 7 meter. Het is maar een klein sluisje,
soms  kunnen  er  geen  twee  boten  tegelijk  in.  Ik  loop  nog  een  rondje  over  het
triatlonparcours langs het Gooimeer en door het Museumbos. Ik kom daar een bordje
tegen  met  de  tekst  “Na  200  meter  de  dikste  boom  van  het  Museumbos”.  Niet
nieuwsgierig  loop  ik  het  pad  in  en  zie  inderdaad  een  dikke  boom,  maar  niet
spectaculair. Het pad loopt verder, dus ik ook. Uiteindelijk, na een minuut of tien, kom
ik  weer  op  de  weg.  Volgens  mij  moet  ik  links  af.  Als  ik  vervolgens  weer  een
kwartiertje gelopen heb kom ik een héééél donkere Medelander op een fiets tegen
en vraag hem of ik zo goed loop richting Almere-Haven. Niet dus. Hij rijdt een stukje
mee met op en vertelt dat sporten zo leuk is. Ja, maar dat weet ik natuurlijk wel!
Het is  inmiddels half twaalf geworden als we de volgende dag uit Almere vertrekken
met bestemming Edam. Ondanks dat we zeker weten dat we onder de Hollandse
Brug door kunnen kijken we toch altijd weer of er ruimte tussen de onderkant van de
brug  en de marifoonantenne is. Op het Markermeer aangekomen waait er een flinke
bries en kunnen we weer heerlijk zeilen. Het is even uitkijken geblazen in de buurt
van de vaargeul  van Amsterdam naar Lelystad waar ook nog diverse werkschepen
bezig zijn met voor ons onduidelijke zaken. 
De reis van ruim 23 mijlen verloopt voorspoedig en in de namiddag maken we vast in
de jachthaven “Het Galgenveld”, de  verenigingshaven van WSV De Zeevang.
Als we de volgende morgen wakker worden ziet de lucht er slecht uit, het is donker
en  het  waait  al  stevig.  Toch  willen  we  naar  Enkhuizen.  Het  gaat  steeds  harder
waaien met flinke golven schuin van achteren. We laten de motor ook wat werk doen
om wat sneller te gaan en om wat minder te rollen. De marifoon staat bij op kanaal 1
Centrale  meldpost  IJsselmeer.  Op  een  gegeven  moment  horen  we  een
windwaarschuwing voor 6 Bft.  Hier zitten we niet op te wachten. Het is oppassen
geblazen als we de sluis van Enkhuizen ingaan, we moeten echt flink afremmen.
Midden in de sluis probeert een Duitser met een huurboot nog of hij een pirouetje
kan draaien, dit lukt maar half, zodat hij later achteruit varend de sluis weer verlaat.
In Enkhuizen vinden we een ligplaats aan de andere zijde van de meldsteiger met de
kop in de wind. Als we vastliggen begint het pas echt te waaien en onnoemelijk hard
te regenen. Wij blij dat we binnen zijn!
Donderdag maken we los voor het laatste traject van ruim twee uur naar Medemblik.
De wind is nog steeds 4-5 Bft en staat het laatste stuk pal tegen. Als we ’s middags
in de binnenhaven voor  de wal  liggen zit  onze gezamenlijke vakantie  er  op.  We



besluiten dit met een etentje bij de Chinees en blijven nog een nachtje, verzamelen
de  volgende  morgen  alles  wat  mee naar  huis  moet  en  laten  de  boot  achter  tot
zondag.

Cees Dubbeld

Het ONK Laser zeer succesvol is verlopen
Veel vrijwilligers hiervoor hebben gezorgd
Deze zomer af en toe op een herfst lijkt
Voor een aantal mensen de vakantie er al weer op zit
Wil en Vera  met Pinksteren zelfs naar Medemblik zijn geweest
Dit een soort Pinkstertoertocht voor 2 boten werd
Zij eigenlijk niet van de haven af kunnen
Er bootjesdieven komen  als zij er niet zijn
De havenwedstrijd een matige bezetting had
De sloepenwedstrijd niet doorging vanwege te harde wind
Het gehandicaptenzeilen wel weer een succes werd
De clubkampioenschappen wel erg spectaculair waren
Evi in de Wedstrijdoptimist hiervan de dupe is geworden
Voor 5 mensen in een boot breien en praten niet samen gaat
Je tijdens een wedstrijd ogen voor, achter en opzij moet hebben
Wij Kees en Tiny veel plezier toewensen met hun nieuw schip
Wij alle Optimisten-geslaagden feliciteren
Wij graag watersportverhalen willen ontvangen
Je alle clubbladen kunt terugvinden op www.wvamstelmeer.nl
Op deze site ook heel veel foto’s staan van evenementen
Je hierop ook advertenties kunt plaatsen
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien

http://www.wvamstelmeer.nl/




Interview

De telefonische afspraak was snel gemaakt. Zaterdagmiddag of maandagavond. Dus
op maandagavond om half acht  naar industrieterrein Molenveld in Hippolytushoef.
Hoe er naar toe vroeg even om uitleg. “Het is direct naast de kartbaan, daar waar de
vlaggenmast in de tuin staat”. Duidelijker kan het niet, zo werd de afspraak met zeiler
én motorbootvaarder  Peter Verschoor  gemaakt. Bij aankomst vraag ik mezelf af
hoe iemand op het idee komt om op een “industrieterrein” te gaan wonen, maar lees
verder. Bij  binnenkomst zie ik al
dat hier iemand woont met twee
rechterhanden.  De  voormalige
garage  is  bij  het  woonhuis
getrokken en Peter heeft – op het
stucwerk na – alles zelf gedaan.
Hier neem ik mijn petje voor af.
Het  huis  ademt  bovendien
watersport,  getuige  de  foto’s,
grote  schaalmodellen  van
Amerikaanse  slepers  en  het
prachtige  zeilbotenschilderij  van
Peters  moeder  Marlies.  Onder
het  genot  van koffie uit  de  zelf
geplaatste  rode  keuken  nemen
we plaats aan de grote tafel.

Wie is Peter Verschoor ?
Peter  vertelt:  “Ik  ben  geboren  in  Leiden  op  18  april  1969,  waar  ik  4  jaar  heb
gewoond. Mijn vader had in Leiden diverse banen, o.a. in het AZL, verkocht vloeren,
werkte  bij  een drankengroothandel.  Toen zich  de mogelijkheid voordeed om een
bar/bistro/restaurant te kopen in Wemeldinge aan de Oosterschelde,  verhuisden wij
naar Zeeland. Hier heb ik 6 jaar op de lagere school gezeten. Na de lagere school
ging ik naar de LTS afdeling elektrotechniek in Goes, elke dag 10 kilometer heen en
terug  door  weer  en  wind.   Regelmatig  reden  we  een  omweggetje  door  de
fruitboomgaarden en plukten dan een appeltje voor onderweg. Na 10 jaar de zaak te
hebben gehad verhuisde ons gezin weer terug naar Leiden, waar mijn vader een zelf
gebouwde  varende  snackbar  op  de  Kaager  Plassen  begon.  Hierdoor  heb  ik  de
laatste jaren van de LTS op B-niveau in Leiden  afgemaakt, daarna volgde nog 1 jaar
elektrotechniek op C-nivo. Ook heb ik nog een ½ jaar de MTS gevolgd in afwachting
van mijn sollicitatie bij de Marine”.

Hoe is jouw werkzame leven?
“Op 11 mei 1987 kwam ik in dienst van de Marine in Den Helder als elektromonteur.
Ik  heb  intern  op  verschillende  schepen  gewerkt.  Na  verloop  van  tijd  werd  ik
instructeur  en verleende ondersteuning op diverse vakgebieden. Tot  1999 heb ik
gevaren in periodes van enkele weken tot vele maanden, maar gemiddeld  wel 8
maanden per jaar op diverse schepen, onder andere van 1990 tot 1993 op de Karel
Doorman, waardoor ik een groot deel van Europa heb gezien. Noorwegen (tot aan
de Russische grens), Zweden, Engeland, Frankrijk, Portugal,  Canada, Verenigde



Staten, waaronder New York en het Caribisch gebied zoals Aruba. Ik ben alleen niet
in het oosten geweest. Gemiddeld zat ik zo’n drie jaar op een schip. In 1999 kwam ik
aan de wal. Van 2002 tot 2005 weer aan boord en tot nu toe weer aan de wal. De
laatste drie jaar heb ik ondersteuning gegeven aan en op schepen en fungeerde ik
als helpdesk op technisch gebied. Na de vakantie zal ik weer instructeur worden op
de Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) school.
Veel schepen waar ik op gevaren heb zijn er inmiddels niet meer omdat ze verkocht
zijn naar o.a. Verenigde Emiraten, Chili, België en Portugal. Het schip waar ik het
laatste op gevaren heb,  Hare Majesteit (Hr.Ms.) Van Speyk , is nog wel in de vaart”.
Op mijn vraag wanneer hij met pensioen gaat zegt Peter: “Officiëel ga ik met 55 jaar
met FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag), maar misschien verandert de leeftijdsgrens
nog wel, je weet maar nooit”.
Voor  na die  tijd  heb ik  plannen genoeg.  Ik  wil  nog een varend woonschip  gaan
bouwen.  Vroeger  hebben  mijn  vader  en  ik  al  een  23  meter  lange  dekschuit
omgebouwd  tot  woonschip,  opbouw  erop,  compleet  met  vloerverwarming,  2
slaapkamers, badkamer met ligbad enz.
Het schip is verkocht toen ik mijn vrouw Caroline leerde kennen”.

Hoe  heb  je  Caroline  leren
kennen?
“Bij de baas”, klinkt het direct.
“Ik  leerde  Caroline  in  1995
kennen, zij werkte toen, net als
ik, aan boord van Hr.Ms. Pieter
Florisz  een  zg.  S-Fregat,  als
verbindelaar bij de Marine”. Op
mijn  vraag  wat  een
verbindelaar is (ik zit gelijk aan
pleisters  en  verband  te
denken)  zegt  Peter:  “Een
verbindelaar is iemand die  bij
de  verbindingsdienst  werkt”  .
Bij mij gaat het licht weer aan,
ik  snap  hem.  ”Ik  heb  van  af
1994 tot  1997 aan boord van
Hr.Ms. Pieter Florisz gevaren.
Eerst  moesten  we  niets  van

elkaar weten maar na verloop van tijd veranderde dit snel. Caroline werkt nog steeds
bij “de baas” maar is inmiddels omgeschoold naar de administratie van de logistieke
dienst.
“Tot 1997 was ik intern, Caroline had een huis in Julianadorp en ik ben toen bij haar
ingetrokken  en 22 juli  zijn  we  14  jaar  getrouwd.  In  Julianadorp  zijn  ook onze 2
kinderen  geboren,  Nathalie  in  1998  en  Jacco  in  2001.  Toen  we  in  Julianadorp
woonden was ik eigenlijk al op zoek naar een flinke garage of  loods. Caroline vond
dit goed maar er moest wel een huis bij zijn. Zo zijn we hier terecht gekomen  Ik de
loods van 8 x 15 meter zelf laten zetten.

Hoe is jouw watersportverleden?



“Mijn vader was al een motorbootvaarder, het merk motorboot weet ik zo niet meer,
maar hij was ongeveer 11 meter lang. De boot ging ook mee naar Zeeland toen we
verhuisden. Terug in Leiden was ik regelmatig aan het zeilen en surfen op de Kaag.
Mijn  vader  kocht  ook  een  zeilbootje  van  7  meter,  een  Zeebranie.  Geheel  van
hechthout en uitermate geschikt voor het IJsselmeer. Toen ik in Den Helder ging
werken werd ik na verloop van tijd wel lid van de MWV. Daar haalde ik in 1998 mijn
zeilbrevet en later CWO papieren voor kielboot 1 en 2. Ook haalde ik bij de MWV
mijn TKN en CWO voor motorboot en vaarbewijs. Onze motorboot, een Doerak met
de naam “Puppy” werd in 1997 gekocht. Het is een stalen boot met een 20pk Bukh
motor  er  in.  We hebben  veel  plezier  van  deze  boot  en  hebben  al  heel  wat  in
Nederland, België,  Duitsland (de Moezel en de Rijn) en Noord Frankrijk gevaren.
Vorig  jaar  hebben  we  de  Ooster-  en  Westerschelde  bevaren  en  zijn  ook  in
Antwerpen geweest.  De TOP zeilboot kocht  ik  samen met Siep van der Land in
2005, hier heb ik o.a. kampioenschappen op het Alkmaardermeer en in 2008 de NK
op het Amstelmeer mee gevaren. Samen met Siep vaar ik al jaren de kleine en grote
Sneekweek. Ook dit jaar gaan we naar de Sneekweek ”.

Lees je het clubblad?
“Om  eerlijk  te  zeggen,
niet  altijd  helemaal.
Caroline  wel,  die  leest
het  van  voor  tot  achter,
maar  ik  gun  mezelf  er
vaak de tijd niet voor. Ik
pak het, lees wat en leg
het weer weg. Ik ben niet
zo’n lezer.

Heb  je  nog  andere
hobby’s?
“Mijn  grote  hobby  is
knutselen,  ik  doe  alles
zelf,  tegelen,  vloeren
leggen, keuken plaatsen.
Daarnaast  help ik graag
anderen. Ook ben ik druk
met  de
watersportvereniging,  ik
ben de rechterhand van Alex van der Hoek tijdens de TKN-cursus, wanneer de tijd
het toelaat geef ik praktijk Centaur-les, help Wico Stam soms met knopen en steken.
Nathalie en Jacco hebben het zeilvirus wel van hun vader geërfd, ze lessen in de
Optimist en hebben pas hun eerste zeilwedstrijd (Combizuiderzee) gevaren, dus hier
ben ik ook betrokken bij. Vroeger deed ik wel aan skiën, maar ja, je moet prioriteiten
stellen”.

Ben je een zomer- of wintermens?



Na enig nadenken: “Het maakt me eigenlijk niet uit. De zomer vind ik erg plezierig,
maar de winter heeft ook wel wat. Eigenlijk vind ik een jaar met seizoenen wel goed”.

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Als het uitgevoerd zou worden conform de laatste planning, zou ik het een slecht
idee gevonden hebben. Het randmeer zou niet echt diep worden en boten zouden
alleen in de vaargeul kunnen varen. Bovendien zou er geen goede verbinding voor
het wegverkeer worden gemaakt, dit zou mogelijk zijn geweest met bijvoorbeeld een
aquaduct.  Het  is  natuurlijk  ook  jammer  als  er  zoveel  goeie  landbouwgrond  aan
opgeofferd zou worden. Het niet goed doordenken van de plannen en daardoor het
niet doorgaan van het randmeer heeft veel geld gekost; weggegooid geld

Het interview zit  er op en we praten nog wat na en drinken wat. Ik bewonder de
Amerikaanse slepers, op schaal gebouwd door Peters vader. De grote houtkachel in
de kamer snort.  Buiten ligt  nog wel  voor  enkele jaren houtvoorraad.  Bij  het naar
buiten gaan neem ik nog even een kijkje in de grote loods waar ruimte is voor de
auto’s en boten en voor Peters knutselactiviteiten.  Oh ja, Caroline en Peter: Fijne
vakantie !

Cees Dubbeld

Agenda

26 en 27 augustus 24 uurs Medemblik *)
3 en 4 september Sluitingswedstrijden Marsdiep *)
9 t/m 11 september ONK Sharpie
17 en 18 september Centaurwedstrijden MWV-WVA
25 september Palingrace

28 oktober Najaarsvergadering
29 oktober Werkdag
5  november Mosselavond

*) Organisatie niet door WVA 



Een nachtje doorhalen
Michelle Blaauw - KNRM

U hebt  er  vast  wel  eens  van  gehoord:  de  Delta  Lloyd  24  Uurs
Zeilrace, een populaire wedstrijd en prestatietocht georganiseerd
door  de  Nederlandsche  Vereeniging  van  Kustzeilers  over  het
Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee en de Noordzee, waarbij in 24
uur zoveel mogelijk afstand moet worden afgelegd langs een door
de schipper uit te zetten traject. 

Spelregels
Een uitgelezen gelegenheid om ervaring op te doen in een nacht doorvaren en de kunst af te
kijken bij een meer ervaren schipper. Het is een populaire prestatietocht: er doen rond de
700 zeiljachten mee. Er moet wel een aantal spelregels worden toegepast: de schipper moet
kiezen uit de toegestane trajecten en een rak mag niet meer dan tweemaal worden gevaren.
Als er  in de loop van het etmaal  een winddraaiing optreedt,  kan het  uitstippelen van de
meest voordelige route een hele puzzel zijn. Ook moeten de wachten worden verdeeld, want
je kunt nu eenmaal niet 24 uur achter elkaar in touw zijn. Het moeilijkste daarbij is om echt
rust te nemen als je van wacht af bent. Want deze nacht op het IJsselmeer is heel bijzonder:
overal zijn de navigatielichtjes van de deelnemende boten te zien. De drukste nacht van het
jaar op het IJsselmeer.

Grande finale
Het spektakel  zit  ‘m in de finish:  de schepen zijn  vanuit  verschillende havens vertrokken
maar komen allemaal  in  een tijdsbestek van anderhalf  uur in  Medemblik  aan.  Het  wordt
daarbij  spectaculair  druk,  zodat  er  veel  publiek op af  komt.  Boten worden uitgedost  met
allerlei  versiering,  er  wordt  muziek  gemaakt,  gek  gedaan,  kortom  een  hele  kermis,  die
binnenkomst. 
De bemanningen, trots dat ze toch maar de prestatie hebben geleverd, maken onveranderlijk
een wat uitgewoonde indruk. Van slapen is weinig terechtgekomen en het weer is niet altijd
even vriendelijk. 

KNRM heeft het er ook druk mee
En… reddingboten kunnen niet van tevoren worden besteld, maar we houden natuurlijk wel
een oogje in het zeil!  Alle reddingstations in het 24 Uurs gebied zijn op de hoogte en er
worden steevast wel een paar reddingstations gealarmeerd. Voor de onfortuinlijke zeiler die
toch op een bankje loopt of zijn mast verspeelt in een stevige bui. Bovendien zijn er tal van
KNRM’ers onder de opvarenden van de deelnemende zeilboten, want er zijn heel wat zeilers
onder de bemanningen.

Tevreden
Voor veel schippers is de 24 Uurs het een manier om zichzelf (en anderen!) te bewijzen dat
ze heel wat mans zijn. Na afloop wordt zoals na iedere wedstrijd, nog lang nagepraat over de
weersomstandigheden,  de  onweersbui  waar  de  één  wel  en  de  ander  niet  mee
geconfronteerd werd, de winddraaiing, de drukte bij die-en-die boei en de uitslagen. Nadat
op zondagochtend bij Kasteel Radboud de prijzen zijn uitgereikt, gaan de bemanningen en
hun schippers weer naar hun thuishaven, plannen maken voor de volgende keer. Misschien
vaart u dit jaar ook wel mee! 


