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Gisterenavond kwam ik  terug van een buitenlandse dienstreis  en  mijn  e-mailbox
puilde uit van de tekstjes voor deze uitgave van de clubkrant; en nog belangrijker:
Cees heeft meteen een deadline gesteld om het dit weekend bij  de drukker af te
leveren zodat het deze week nog naar alle leden verstuurd kan worden. Dat wordt
stressen dus? Valt wel mee; het in elkaar zetten van de krant gaat me steeds beter
af.

De  belangrijkste  gebeurtenis  van  de  afgelopen  paar  maanden  is  dat  we  Agnes
moeten missen.  Als  ze  al  niet  de  motor  van  de redactie  was  dan was  ze  (veel
belangrijker!!)  de  brandstof  waarop  deze  motor  moet  draaien.  We  zullen  haar
missen. Mooier dan Wil Wigbout het in zijn tekening verderop tot uitdrukking brengt
kan ik het niet zeggen. Verder ben ik er zelf best even stil van………

In deze editie weer  veel  mededelingen en berichten van het  bestuur:  Uitnodiging
voor  de  Algemene  Ledenvergadering  en  de  werkdag;  kiezen  we  een  andere
voorzitter? Wat is er dit voorjaar nog allemaal op de haven te doen om een en ander
weer klaar te krijgen voor het nieuwe vaarseizoen?

Cees heeft meteen de draad weer op kunnen pakken en is met tomeloze vaart  bezig
de krant te vullen met een interview en natuurlijk de wistudatjes.

De KNRM stuurt ons een gestage stroom artikeltjes met tips om het op het water
veilig te houden. Het aanbod van deze artikelen is groter dan we in ons clubblad
kunnen publiceren, maar de meesten nemen we toch altijd over. Ook hieraan komt
nu een einde, in dit clubblad het laatste artikel: Michelle Blaauw van de KNRM gaat
ermee stoppen. De allerlaatste bijdrage van haar is dan ook opgenomen.

De  meest  aktuele  ledenlijst  is  op  de  laatste  4  velletjes  van  deze  clubkrant
opgenomen. Handig voor als je eens een medeclublid nodig hebt voor wat dan ook.

Hans Zijm

Het volgende clubblad verschijnt half mei, copy graag inleveren vóór 25 april a.s.!



Vanuit de preekstoel

Van tijd tot tijd blader ik nog weleens terug in eerdere preekstoelen om te zien of er
ook nog wel eens wat uitkomt van datgene wat ik in eerdere momenten bedacht en
geschreven heb. Het viel me daarbij op dat ik veel begin met wat opmerkingen over
het weer en wat dat dan te weeg brengt. Dat is nu wat lastiger want het is bladstil
buiten, jammer. Een andere opener dan maar, de Elfstedentocht, ook lastig want met
het ijs is tevens alle opwinding weggesmolten en zijn alle ijsmeesters weer gewone
Friezen geworden tenminste, voor zover je over gewone Friezen kunt praten. Goed,
er valt dus niets te zeggen over het weer en de Elfstedentocht maar het begin van de
preekstoel is er. Overigens, en daar ben ik nu na twee jaar wel achter dat het best
leuk is stukjes te schrijven in de wetenschap dat de lezers verwachten dat er zinnige
dingen in staan. Soms is dat ook wel zo maar garanderen kan ik het niet. Twee jaar
stukjes schrijven, twee jaar voorzitter van een vereniging die ik voor die tijd nog maar
nauwelijks kende en toch, ik had het niet willen missen en ben blij dat ik twee jaar
terug  die  stap  gemaakt  heb.  Natuurlijk  zijn  er  geen  wereldschokkende  dingen
gebeurd maar het deelnemen middels een bestuursfunctie verruimt je blik en biedt
de mogelijkheid vele bijzondere mensen te leren kennen. Tot zover de terugblik en
dan nu toch nog wat actueel nieuws. Na het op indringende wijze laten blijken van
boosheid bij onze nieuwe gemeente Hollands Kroon over de voortgang van het op
diepte brengen van de haven ben ik op één dag door meerdere ambtenaren gebeld
en “bijgepraat” over de voortgang. Los van alle financiële problemen waar gemeente
en hoogheemraadschap bij  deze klus mee te maken hebben is men doordrongen
van de noodzaak om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren. Hierbij
zoekt  het  hoogheemraadschap  tevens  naar  een  oplossing  om de toestroom van
nieuw slib te voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan het realiseren van een drempel
of een andere constructie waar het meegevoerde slib achter of voor ( het is maar
waar je het bekijkt ) blijft hangen. Persoonlijk denk ik dat zolang water in beweging is
het slib in die zelfde beweging mee zweeft en pas naar de bodem zakt bij stilstand
van het water. Helaas ben ik geen waterbouwkundige waardoor ik het waarschijnlijk
niet  goed  zie.  Dan  nog  een  ander  belangrijk  punt,  zoals  in  de
najaarsledenvergadering  gemeld  is  het  mijn  voornemen  om  tijdens  de  komende
ledenvergadering het voorzitterschap neer te leggen. Tot genoegen van het bestuur
heeft Peter Oudhuis zich kandidaat gesteld voor deze vrijkomende functie. Peter is
betrekkelijk nieuw in de watersportwereld maar heeft wel ervaring met leidingeven en
projectmatige  aanpak  en  zeker  niet  onbelangrijk,  Peter  kan  goed  luisteren.
Persoonlijk  zie ik overeenkomsten met het moment van mijn aantreden, was niet
altijd gemakkelijk maar er zijn goede medebestuursleden waar je van op aan kunt.
Uiteraard zijn andere leden die het voorzitterschap ambiëren van harte welkom om
zich  eveneens  kandidaat  te  stellen.  Informatie  hierover  is  bij  het  secretariaat
verkrijgbaar.
Tot ziens op de voorjaarsledenvergadering.

Koen John.



In Memoriam

    Agnes Dubbeld-Klinkenberg

In de nacht van 21 op 22 januari is Agnes Dubbeld-Klinkenberg overleden. Het
was bij velen van ons inmiddels bekend dat Agnes zeer ernstig ziek was. Toch
kwam het overlijdensbericht als een bijzonder  grote schok en konden we maar
nauwelijks begrijpen dat  ”onze Agnes” er niet meer was. De woorden welke door
Jos  van  der  Land  namens  de  Watersportvereniging  Amstelmeer  tijdens  de
crematieplechtigheid zijn gesproken zijn hieronder toegevoegd en spreken verder
voor zich.

Lieve Agnes,

Namens het bestuur en leden van de Watersportvereniging Amstelmeer wil ik je
graag nog een paar laatste wetenswaardigheden toevertrouwen.

Als eerste natuurlijk de schok en het ongeloof bij ons allemaal over de wijze en 
snelheid waarop je ons bent ontglipt,    ja ontglipt,     want dat is het gevoel wat bij
ons allen overheerst.

Natuurlijk gaan onze gedachten vervolgens naar Cees,   de kinderen,    familie en
je vele vrienden en kennissen.     Allemaal,     veel  samen maar vaak ook ieder
voor zich,     zullen we in de nabije en verdere toekomst nog veel aan je denken,    
en vervolgens zal  langzaam de triestheid verdwijnen om plaats te  maken voor
herinneringen  aan de tijd  dat  je  nog  vol  op  in  het  leven  stond en ons  met  je
kenmerkende levenslust en humor inspireerde. 

Wij,   bij de Watersportvereniging Amstelmeer,   jouw cluppie,   want zo hebben we
je het  vaak horen zeggen,  verliezen niet  alleen een altijd  opgewekt  en positief
ingesteld  lid  maar  tevens  een  stimulerende  kracht  achter  vele  activiteiten  en
werkzaamheden.   

Met  name  je  inzet  voor  het  clubblad  de  laatste  jaren,  samen  met  Cees,  is
indrukwekkend te noemen.   Als we nu je laatste bijdrage, het kerstverhaal waarin
jouw levensstijl  en  optimisme zo  herkenbaar  zijn,   nog  eens  doorlezen  en  we
realiseren ons gelijktijdig onder welke omstandigheden je dit hebt geschreven rest
ons slechts een diep respect en dankbaarheid, dat wij  je zo vele jaren hebben
mogen kennen en van je mochten genieten. 

Het bestuur wenst Cees,    de kinderen    en allen die Agnes zo na stonden heel
veel sterkte en  lieve Agnes, we zullen je ontzettend missen maar weet dat je bij
ons allemaal een heel bijzonder plekje hebt veroverd.   







Het bestuur nodigt alle leden uit:

Algemene Leden Vergadering 2012

Algemene Leden Vergadering (ALV) van de WatersportVereniging Amstelmeer op
vrijdag 23 maart 2012 in het clubhuis “De Aak” in De Haukes. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening 
2. Mededelingen van het bestuur
3. Behandeling van het verslag Najaarsvergadering 28 oktober 2011
4. Jaarverslag 2011
5. Verslag Kascontrole commissie
6. Financieel verslag 2011
7. Voorstel fraudepreventie
8. Vaststellen wedstrijdprogramma
9. Verkiezing Bestuursleden en Kascontrolecommissie

Als kandidaten voor het bestuur hebben zich aangemeld voor:
- de functie Voorzitter: Peter Oudhuis
- de functie (reserve) kascontrolecommissie: ……………..
10.Rondvraag
11.Sluiting

Verkiezing voorzitter en (reserve) kascontrolecommissie
Onze voorzitter heeft in de najaarsvergadering aangegeven het stokje over te willen
dragen.  We  hebben  een  kandidaat  bereid  gevonden.  Andere  kandidaten  en
kandidaten voor de (reserve) kascontrolecommissie kunnen zich melden bij voorzitter
Koen John en/of secretaris Annemarie Pijnacker.

Werkdag 31 maart

De voorjaarswerkdag is weer gepland. Er moet het nodige gedaan worden om
klaar te zijn voor het nieuwe vaarseizoen. Vanaf 9:00 is iedereen welkom om de
handen uit de mouwen te steken. Hard werken? Welnee! Gezellig? Zeker wel!
Komen dus, hoe meer zielen hoe sneller klaar. DOEN !



Jaarverslag 2011 van Watersportvereniging Amstelmeer

Bestuur
De samenstelling van het bestuur voor 2011:  
Voorzitter                                   Koen John
Secretaris                                  Annemarie Pijnacker
Vice vz/Penningmeester           Jos van der Land
Commisaris Opleidingen        Stephan Sijs, vanaf 28 oktober Hannie Meskers  
Commissaris Haven/opstallen  Jos Halsema
Commissaris Vloot                    Gerard Alleman 
Commissaris Wedstrijden         Gerrit van Lohuizen

Per  31 december  2011  telde  de vereniging  338  leden,  op  31  december  2010  telde  de
vereniging 321 leden. Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. de Koning en W. Stam

In 2011 zijn 5 clubbladen uitgebracht door de redactie. 

Bestuursverslag
Het bestuur is in 2011 maandelijks in vergadering geweest en heeft haar beleid gericht op de
doelstellingen zoals vermeld in de Statuten. Op 25 maart en op 28 oktober zijn de leden in
algemene vergadering bij elkaar geweest en hebben daar van gedachten gewisseld over het
wel  en  wee  van  de  vereniging  en  besluiten  genomen.  Tijdens  de  Algemene  leden
Ledenvergaderingen op 28 oktober is de nieuwe invulling functie commissaris opleidingen
bekrachtigd. Voor de aan de orde gekomen zaken tijdens beide ledenvergaderingen wordt
verwezen naar de verslagen welke in de desbetreffende clubbladen gepubliceerd zijn. 

Algemene zaken
De  beschikbaarheid  van  vrijwilligers  is  ook  in  het  afgelopen  jaar  constante  onder  de
aandacht geweest.  Voor het eerst is een kennismakingsavond georganiseerd met nieuwe
leden. Het bestuur heeft de nieuwe leden uitgenodigd om onder het genot van een hapje en
een drankje te discussiëren over de mogelijkheden die de vereniging hen kan bieden en hoe
men daar  actief  aan deel  kan nemen. Hoewel  verjonging van het  vrijwilligersbestand op
middellange  termijn  een  absolute  noodzaak  is,  waren  in  het  afgelopen  jaar  voldoende
actieve  leden  beschikbaar  voor  de  diverse  werkzaamheden  en  activiteiten.  Uitzondering
hierop is de bezetting ven de kantine; het kost de grootste moeite om deze goed “bemenst”
te houden. Ook is er nog geen liefhebber gevonden om de organisatie rond de kantine op
goede en verantwoorde wijze vorm te geven. Het op diepte brengen van de haven is een
ander punt van zorg. Nadat in het laatste jaar van de gemeente Wieringen het huurcontract
is  herzien en waar  nodig aangepast,  is  het  actie  nemen op het  daadwerkelijk  op diepte
brengen van de haven teleurstellend te noemen. De fusie van de vier betrokken gemeenten
heeft hier zeker een rol in gespeeld. Op het gebied van veiligheid en voorkoming van diefstal
zijn na verschillende incidenten diverse mogelijkheden onderzocht  en beoordeeld.  Tot op
heden is hier nog geen adequate oplossing voor gevonden. Dit heeft mede te maken met het
openbare karakter van het haventerrein. Overleg met gemeente en politie zal wellicht in de
toekomst meer mogelijkheden bieden.    

Algemene activiteiten
In 2011 zijn naast de activiteiten en evenementen met een typisch watersportkarakter tevens
weer een aantal activiteiten ontplooit waarbij de nadruk meer op samenzijn en gezelligheid
ligt.  Uiteraard  behoren  ook  de  mosselavond,  vrijwilligersavond  en  de  Nieuwjaarsborrel
hierbij.  Deze bijeenkomsten werden doorgaans goed bezocht wat altijd resulteerde in een
prima sfeer. 



Vloot 
Dit jaar is wederom in het kader van onderhoud en vernieuwing een Optimist aangekocht en
de oude Optimist in de verkoop gezet. Verkoop is echter niet gelukt; het komende jaar (2012)
wordt  deze  boot  opnieuw te  koop  aangeboden.  In  het  kader  van  veilig  en  verantwoord
wegtransport hebben wij 2 nieuwe trailers voor de centaurs en 1 tweedehands trailer voor de
Fun Yak aangeschaft. Een nieuwe Fun Yak is gekocht ter vervanging van de deze zomer
gestolen  oude  boot  (is  gedeeltelijk  vergoed  door  de  verzekering).  De  twee  buitenboord
motoren van de Fun Yaks zijn dit jaar voor onderhoud en winterstalling naar Van der Schuur
gebracht. De vloot is ondergebracht in de winterberging.

Haven en Opstallen 
Het algemene klein onderhoud aan haven en opstallen is in 2011 met medewerking van vele
leden  op  de  twee  werkdagen  uitgevoerd.  De  jollensteiger  is  tijdens  de  najaarswerkdag
opgeknapt;  diverse planken zijn  vervangen. De opkomst was op beide dagen prima! Het
dijkmagazijn  is onder leiding van Kees van der Tuin samen met een groep enthousiaste
vrijwilligers op professionele wijze geschilderd. Ook de kraan is nieuw in de verf gezet. De
nieuwe brug die in 2010 is aangeschaft is in 2011 geplaatst. Wij zijn de betrokken vrijwilligers
weer zeer erkentelijk voor hun inzet en hulp!

Penningmeester
In 2011 hebben we nieuwe trailers voor de centaurs gekocht. Ook is de radio vervangen en
hebben we portofoons erbij gekocht. We zijn nog steeds financieel een gezonde vereniging
en willen voor de komende jaren geld reserveren voor het grotere onderhoud. In 2010 heeft
het bestuur, mede naar aanleiding van vragen door de leden, gewerkt aan fraude preventie.
Hierover meer informatie in de ALV in maart 2012.

Opleidingen
Wind in de zeilen voor de optimisten zeilertjes. Ondanks regelmatig slecht weer en uitstel
van lessen zijn onze jeugdzeilertjes weer onder deskundige leiding opgeleid voor JZ I en JZ
II. Drie cursisten van JZ I hebben zich inmiddels ook ingeschreven voor JZ II. Ook wind in de
zeilen voor de Kielboot I en II. Mede door het enthousiasme van onze instructeurs zijn ook
dit jaar weer een aantal cursisten bekwaam gemaakt voor het varen in een kielboot.
Voor het Vaarbewijs1 en 2 was grote interesse en heeft onze vaarbewijs instructeur weer 15
mensen zodanig opgeleid dat ze met een gerust hart aan hun examen kunnen deelnemen.
Met de TKN cursus zijn nog 8 mensen volop aan het leren om deze cursus tot een goed
einde  te  volbrengen.  Instructeurs,  ouders  en  de  andere  leden  met  helpende  handen,
bedankt voor uw inzet.

Wedstrijden
2011 is  een druk seizoen geweest  met als  hoogtepunt  de Lasermasters en het  Sharpie
evenement.  De  omstandigheden  waren  perfect  en  de  deelnemers  waren  dan  ook  zeer
tevreden  over  de  wedstrijden  en  de  organisatie.  De  vereniging  heeft  een  heel  goede
reputatie  opgebouwd  binnen  de  zeilwereld.  De  koninginnenrace,  opening  van  het
zeilseizoen, werd helaas afgeblazen vanwege zeer extreme windomstandigheden. Wel is op
deze dag de nieuwe wedstrijdoptimist gedoopt. Het clubkampioenschap werd samen met de
M.W.V. gezeild.  Voor de open klasse was dit wederom een succes. Voor de kajuitklasse
bleek deze race minder interessant. Na evaluatie zal daarom voor het seizoen 2012 voor een
andere opzet gekozen worden. De sloep wedstrijden zijn helaas niet doorgegaan vanwege te
harde wind. Zeilen voor mensen met een beperking was wederom een succes, ook al lieten
de  weergoden  het  een  beetje  afweten.  De  wind  was  goed  maar  er  waren  fikse  buien.
Desondanks bovenal blije gezichten van de deelnemers; daar doe je het voor.
De haven wedstrijden zijn onder een harde wind gezeild, al was het kantje boord. Sommige
mensen  zijn  daarom  overgestapt  op  een  andere  boot.  Al  met  al  toch  een  geslaagd



evenement. De Combi Zuiderzee zijn onder prachtige weersomstandigheden gezeild, en met
25 deelnemers een goed bezet veld. Er was een pittige wind, wat de organisatie noopte om
de C klasse in de haven te laten zeilen. Maar voor de rest van de deelnemers was het een
goede training in uithoudingsvermogen en tactiek. De tweede dag werden alle wedstrijden op
het meer gezeild wat resulteerde in 7 wedstrijden voor alle deelnemers en daardoor kon om
15.00uur  de prijzen  uitgereikt  worden,  met  als  verrassing  een loterij  van shirtjes  die  de
wedstrijdleider  ter  beschikking had gesteld.  De centaur wedstrijden om de Burgemeester
Postbokaal werd onder gunstige omstandigheden gezeild met het maximale deelnemersveld
van  14  teams.  Na  een  zeer  spannende  reeks  wedstrijden  kwam  onze  vereniging  als
kampioen uit de bus en na 5 jaar is de Burgemeester Postbokaal weer terug in ons bezit.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet en toewijding van vele vrijwillige leden.
Hartelijk dank hiervoor.

Onderhoud haven/ clubhuis winter 2011-2012

De werkzaamheden aan de slipway zijn in volle gang. Voor het uitvoeren van de
volgende werkzaamheden zijn  wij  nog op zoek naar  leden die  ons willen komen
helpen en de handen uit de mouwen willen steken.   

Lakken bar clubhuis De Aak
Het onderhoud aan de bar is in de week voor kerst door omstandigheden helaas niet
uitgevoerd.  We zoeken opnieuw vrijwilligers  die  op  een donderdag,  vrijdag  en/of
zaterdag Jos Halsema kunnen helpen bij het schuren en lakken van de bar. Bent u
beschikbaar en weet u wel raad met schuurpapier, kwast en lak meldt u zich dan aan
bij  Jos  Halsema (joshalsema@hotmail.nl  of  ’s  avonds  via  telefoonnummer  0223-
668112) of bij Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl). 

Schilderen paalkoppen
Er is nog geen datum gepland, maar dit voorjaar zullen ook de paalkoppen opnieuw
geschilderd worden. Wilt u hier een handje bij helpen meldt u zich dan alvast aan bij
Jos  Halsema  (joshalsema@hotmail.nl  of  ’s  avonds  via  telefoonnummer  0223-
668112) of bij Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl). 
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Winteractiviteiten

Rondleiding NAM terrein
Tot nu toe heeft slechts 1 lid zich aangemeld! Bij voldoende animo onder de leden
organiseert de vereniging op een vrijdagmiddag een rondleiding over het NAM terrein
te Den Helder. Deze rondleiding zal op een nader te bepalen vrijdag gepland worden
en duurt circa 2 uur. Heeft u interesse, meldt u zich dan bij  Annemarie Pijnacker
(secretaris@wvamstelmeer.nl)  onder  vermelding  van  uw  beschikbaarheid  op
vrijdagen in maart 2012. 

Versterking van het wedstrijd comité

Elk jaar organiseert de vereniging diverse wedstrijden op het Amstelmeer. Om deze
wedstrijden goed te  organiseren is  een opgeleid  wedstrijd  comité belangrijk.  Een
goede wedstrijdleider,  jury en umpire zijn de helft  van de organisatie,  maar deze
kunnen niet optimaal werken zonder een goed team. We zijn op zoek naar leden die
het leuk vinden om tijdens wedstrijden het wedstrijd comité te versterken en daarvoor
de BWO cursus willen gaan volgen. De doelgroep van de BWO cursus zijn mensen
die functioneren bij wedstrijden op het start-/finishschip, in scoring en bij protesten.
Er zijn geen instapeisen voor deze opleiding. 
In  de  opleiding  worden  de  beginselen  van  een  wedstrijd  en  zijn  organisatie
behandeld.  Er  wordt  ingegaan  op  wedstrijdbanen,  materiaal,  regels,  procedures,
protesten, etc. Na deze opleiding ben je goed inzetbaar in een wedstrijd comité. De
opleiding  kost  een  dag  aanwezigheid  en  vraagt  geen  voorbereiding  of
studiebelasting. Bij voldoende animo kan de cursus bij ons in het clubgebouw op de
Haukes haven verzorgd worden. Heeft u interesse, meldt u zich dan bij Gerrit van
Lohuizen  (wedstrijden@wvamstelmeer.nl)  of  Annemarie  Pijnacker
(secretaris@wvamstelmeer.nl). Ook voor nadere informatie kunt u terecht bij  onze
wedstrijdcommissaris Gerrit van Lohuizen. 

Berichten van de havencommissie

Hoewel het weer nog niet uitnodigt voor watersport begint het bij ons toch wel weer
te kriebelen.
Af en toe een mooie dag met een zonnetje en dan denk je al gauw, we gaan de
goeie kant op.
Alle rekeningen zijn de deur uit en inmiddels komen de betalingen binnen.
Heb je op dit moment nog geen rekening ontvangen, neem dan contact op met
Gerard van Herk. Tel: 0224-213720
Zoals elk jaar ligt  onze haven weer vol. We bedoelen vol  op papier.  Het gebeurt
jaarlijks dat wij vragen krijgen, in het seizoen over een ligplaats, omdat lang niet alle
boxen met een boot gevuld zijn.
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Derhalve willen wij toch weer aan diegene vragen, die  niet van plan zijn met hun
boot naar de haven te komen, ons daarover te informeren.
Kunnen wij toch weer iemand anders helpen.
Voor alle duidelijkheid : de box blijft  altijd beschikbaar voor diegene die daarvoor
heeft betaald.
Het is aan de havencommissie om, wanneer er een ander schip in ligt, de box vrij te
maken wanneer de  “eigenaar” met zijn boot komt.
Er zijn voor dit jaar een aantal nieuwe ligplaatshouders bijgekomen. 
Voor de nieuwe leden is het wellicht handig en verstandig van te voren te gaan kijken
waar je boot komt te liggen. Je kunt hiermee voorkomen dat hij in een verkeerde box
wordt  geparkeerd.  Dit  geldt  trouwens  voor  iedereen.  Wij  kunnen  alleen  actie
ondernemen, indien nodig, wanneer je als eigenaar jouw boot in de jou toegewezen
box hebt liggen. 
Ook willen we bij deze nog eens benadrukken dat elke boot moet zijn voorzien van
goede landvasten en goed afgemeerd moet zijn in de box. Kom bij slecht weer ook
eens naar je boot kijken. Afgelopen seizoen is het regelmatig voorgekomen dat boten
er zeer slecht bijlagen. Hierdoor kunnen andere schepen beschadigt worden. Je bent
en blijft zelf verantwoordelijk voor je schip.
Als  de  penningmeester  de  betaling  binnen  heeft,  krijg  je  een toewijzing  voor  de
ligplaats met boxnr. toegestuurd.
 De Kangt is de steiger aan de straatkant (bij ons clubhuis), het Wierhoofd-Noord is
de dijk tegenover de Kangt aan de kant van ons clubhuis en Het Wierhoofd-Zuid is
de dijk aan de kant van de Marine watersportvereniging.
Als  je  gebruik  van  de  slipway  of  de  kraan  wil  maken  moet  je  lid  zijn  van  de
vereniging. Dit lidmaatschap staat op naam. Dus “ik ben de broer van” gaat niet op.
Kosten voor de slipway en kraan zijn per jaar resp. € 5,- en € 22,-. 
De sleutel van de kraan heeft Lammert de Haan. Hij heeft een lijst met daarop de
leden die betaald hebben voor de kraan. Wanneer je hier niet op staat is het gebruik
van de kraan niet toegestaan. 
Nog even ter herinnering : wanneer je je boot verkoopt vervalt de ligplaats. Het is niet
toegestaan  boot  met  ligplaats  te  verkopen.  Neem  in  dat  geval  contact  op  met
Lammert de Haan of Gerard van Herk.

Wij wensen iedereen een goed watersportseizoen.

De Havencommissie



datum: wedstrijdleiding / organisatie:

30  april Koninginnerace       Hans Zijm
    
01  mei    eerste dinsdag avond wedstrijd                       
    
9 & 10 juni  Vereniging sloepwedstrijden                     M.W.V.
 
15 & 16 juni  zeilen voor mensen met een beperking      Cor Walrave
 
19  juni Vierhaven wedstrijden                                Boukje Bijpost / Theo Souren
 
23 & 24  juni Open Club Kampioenschap    *)                 Sjoerd v.d. Werf
 
7 & 8  juli     Combi Zuiderzee  Jeugd wedstrijden   Gerrit van Lohuizen
 
14 of 15 juli Familiedag + Scharren race               Theo Souren /Gerrit v. Lohuizen
 
15 & 16 sept Burgemeester Post Bokaal            Sjoerd v.d. Werf
 
23 sept        Paling race                                   Hans Zijm / Gerrit v.Lohuizen
 
29  sept West Wad race                                             Theo Souren
 
30 sept  uitloop West Wad race                                              
  
*) de kajuit jachten zeilen een aangepaste baan die wordt bekend gemaakt in de notice of 
race                                 



INTERVIEW

Na een tip van mijn collega-redactielid Hans “waarom niet eens een vrouw” was de
keuze snel gemaakt en de afspraak telefonisch vastgelegd. Na de mededeling: “Ik
heb toch niks te vertellen” wordt het juist interessanter om iemand die dit zegt eens
aan de tand te voelen. Veelal  blijkt  dan dat achter de persoon, die toch niets te
vertellen heeft, een heel verhaal te zitten. Nadat ik had aangebeld bij  de Wethouder
de Boerstraat 7 in Julianadorp was het al snel: “Drink alleen maar even koffie en ga
dan maar weer, want ik heb er de hele nacht niet  van geslapen”.  Ja, zo  zijn we
natuurlijk  niet  getrouwd  Boukje  Bijpost!  Geboren  als  Aikema  en  afkomstig  uit
Winkel. Boukje is deze keer het lijdend voorwerp voor het interview. Veel WVA-ers
kennen haar van de zeilwedstrijden op het  Amstelmeer.  Bij  binnenkomst  word ik
uitbundig begroet door de 14 maanden jonge bruine Labrador Joep. Hij springt en
danst  om  mij  heen  en  weet  bijna  niet  van  ophouden.  Na  de  begroeting  van
echtgenoot  Piet,  voor  mij  geen  onbekende  oud-Schagenaar  en  koffie  met
Julianadorper moccagebak steken we van wal. 

Wie is Boukje Bijpost?
“Ik  ben  geboren  op  27
april 1948 aan de Strook
in Kolhorn, eigenlijk hoort
de  Strook  bij  Winkel,
maar  bijna  niemand  die
dit  weet,  de andere kant
van de dijk hoorde  bij de
gemeente Barsingerhorn,
Ik ben de middelste van 4
kinderen,  mijn  jongste
zus, “het piepkuiken”, een
nakomertje,  vergeet  ik
vaak,  ik  heb  nog  een
oudere  zus  en  een
jongere broer. Mijn vader
werkte in de weg- water-
en  bruggenbouw  en

moeder zorgde, zoals gebruikelijk in die tijd, voor het huishouden en de opvoeding
van de kinderen. In Kolhorn heb ik 7 jaar op de lagere school gezeten, door ziekte
heb ik een jaartje over moeten doen. Daarna moest ik, wilde eigenlijk naar de MMS
in Bergen,  naar de Huishoudschool in Schagen, hier ben ik 3 jaar geweest, maar
heb de school niet afgemaakt. Op woensdag kreeg ik extra les op de naaischool van
Mevr. Nel Aker-Pauw in de Herenbosstraat in Schagen. Met stofjes werken vond ik
toen al erg leuk”.

Hoe was jouw werkzame leven?
“Toen  ik  ongeveer  16  jaar  en  van  school  af  was  ging  ik  in  Medemblik  in  een
stoffenatelier werken. Ook heb ik in Medemblik een poos in een bejaardenhuis  in de
zorg gewerkt. Totdat ik een baan kreeg bij  Eckmann Atelier in Schagen.



(Wij Schagenezen noemden dit de BH-fabriek ) Hier heb ik een paar jaar gewerkt,
totdat ik op mijn 19e met Piet Bijpost trouwde”.

Hoe heb je Piet leren kennen?
In Schagen, in de zondagmiddagbisoscoop Royal  in. We gingen er vaak met een
grote groep jongens en meiden naar toe, ik was toen ongeveer 14 jaar en leerde
Piet daar kennen. Daarna is hij  2 jaar uit beeld geweest, tot een keer op de Schager
kermis. Het was altijd erg gezellig in zo’n grote groep, maar Piet zei op een keer: Ik
ga niet meer mee”, waarop ik vertelde dat ik hem wel zou missen, vanaf  dat moment
kregen we een tijdje een “knipperlicht”-relatie, totdat we trouwden.
Mijn schoonmoeder zei destijds tegen mij: “Dit wordt nooit wat!” Deze zomer zijn Piet
en ik 45 jaar getrouwd”. Inmiddels hebben we 3 kinderen, 2 dochters en een zoon,
waarvan de oudste inmiddels 40 jaar is. Ook hebben we 3 kleinkinderen, waar we
erg van genieten.
Toen ik 25 jaar was werd ik ernstig ziek, waardoor ik beide borsten moest missen.
Maar elke verandering in mijn leven maakte mij sterker en wilde ik nieuwe dingen
aanpakken. Toen ik 27 was heb ik mijn rijbewijs gehaald, leerde typen en deed de
deeltijd moeder-Mavo. 
Na ons trouwen hebben we nog een jaar in Kolhorn gewoond, daarna verhuisden we
naar Den Helder. In ons huidige huis wonen we inmiddels 7 jaar.
Hebben in die tijd flink verbouwd en opgeknapt en wonen erg naar ons zin”.

Hoe is jouw watersportverleden?
“Eigenlijk heb ik geen watersportverleden. Toen ik 42 jaar was heb ik een ernstig
ongeluk gehad, werd omver gereden door een brommer, raakte daar wat “kreupel”
door en maakte een lange periode van herstel, complicaties en revalidatie mee. De
vraag kwam op; Wat ga ik doen met mijn leven. Ik had 3 kinderen en was inmiddels
50 jaar. Piet wilde een kanocursus gaan doen, dit leek mij ook wel. De allerbeste
eerste keer werd ik gelijk in het diepe van het Helderse zwembad gegooid, letterlijk
en figuurlijk. Moest in het water omdraaien, 3 keer met de peddel op de bodem van
de kano kloppen en weer terug draaien. Op een gegeven moment werd in donateur
van  de  MWV  en  kon  zodoende  daar  zeilles  nemen.  Ik  haalde  de  nodige
zeilcertificaten  en  ging  een  paar  jaar  met  Marlene  Kramer  op  dinsdagavond
wedstrijdzeilen op het Amstelmeer. Toen ik meer wilde, en betrokken wilde blijven bij
het Verbond werd ik lid van de WVA en ging cursussen volgen o.a in Nieuwegein
voor assistent wedstrijdleider. In 2005 haalde in mijn eerste papiertje. Heb op het
water zowel voor de MWV als de WVA meegedraaid als stagiair onder supervisie van
Sjoerd van der Werf en deed later de vervolgcursussen samen met Hans Zijm. Heb
ook veel geassisteerd tijdens wedstrijden in Loosdrecht, Enkhuizen en Medemblik. In
het  komende Hemelsvaartweekend  ben ik  o.a  met  Sjoerd  weer  bij  de  EK Laser
Master kampioenschappen in Monnickendam”.

Lees je het clubblad?
Volmondig klinkt het: “Jazeker, ik lees alles! Ik gooi het niet weg .Bewaar het heel
lang, Piet leest het ook. Ik vind het een gezellig, leesbaar blad”.

Heb je nog andere hobby’s?



“Ja hoor, ik doe van alles, elke week ga ik naar yoga. Voorheen ging ik vaak naar de
sportschool. Ik heb mijn lapjes en de naaimachine. Buiten de spijkerbroeken maak ik
bijna al mijn kleding zelf. Onze hond Joep is ook een hobby, ik loop ’s morgens en ’s
middags  met  hem.  Piet  is  voor  het  tussendoor  uitlaten,  als  hij  moet  rennen  en
zwemmen. Ik pas op de kleinkinderen. Met de EHBO ben ik pas gestopt en we gaan
regelmatig  eens  op  vakantie.  Piet  heeft  zijn  eigen  hobby’s.  Hij  is  pas  de  trotse
eigenaar van een Kawasaki Vulcan 1500cc motorfiets”.

Ben je een zomer- of wintermens?
“Ik ben absoluut een zomermens, de winter duurt mij veel te lang. Ik hou van mooi
weer”, lekker buiten rommelen”.

Wat  vind  je  van  het  niet
doorgaan  van  het  Wieringer
Randmeer?
“Ik  heb  nooit  geloofd  dat  het
randmeer er zou komen. Het was
een  te  groot  project.  Nee,  ook
niet  als  het  in  afgeslankte  vorm
zou  worden  gegoten.  Mijn
standpunt  is,  doe  iets  goed  of
helemaal niet”.

Mijn  aanvankelijke  binnenkomer
van een uurtje, hooguit 1 ½ uur,
zijn er inmiddels 2 geworden. En
nog  heb  ik  niet  alles
opgeschreven  wat  Boukje  mij
vertelde. Ik heb niets verteld over
de  bijzondere  manier  waarop
Boukje  zwemmen  heeft  geleerd
en haar zwemdiploma haalde en
hoe ze in de winter met haar gymschoenen in de Ballingrod schaatsen maat 44 van
haar vader tochten van 40 kilometer maakte, hoe ze mooie orchideeën kweekt en
overhoudt, hoe kort haar eerste kanoles duurde en haar 14-jaar lange inzet voor BIC,
voorlichting aan mensen met een borstamputatie,  in Den Helder. Boukje bedankt
voor het interview en tot ziens op de haven en Piet veel plezier van je Kawa!

Cees Dubbeld



Bij veel watersporters het al weer begint te kriebelen
Er eerst nog veel anti-fouling gesmeerd moet worden
De Hiswa al weer (bijna ) achter de rug is.
We ons gaan richten op een mooi voorjaar en vaarjaar
Er wel het nodige is veranderd op de haven
Er nog veel vrijwilligerswerk te doen blijft
We hopelijk geen aanloop hoeven te nemen om de box in te komen
De vereniging er op rekent dat de haven echt uitgebaggerd gaat worden
Het omslag van de WVA-krant is gefacelift
De slipway is gerenoveerd en de bar weer nieuw in de lak staat
De redactie snakt naar mooie watersportverhalen
Het schrijven van zo’n verhaal maar een uurtje hoeft te duren
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien

Dankbetuiging

Omdat het voor mij en mijn kinderen onmogelijk is iedereen
persoonlijk te bedanken voor alle medeleven en steun,

telefoontjes, e-mails en een geweldige hoeveelheid kaarten en
bloemen

die wij mochten ontvangen tijdens de periode in het ziekenhuis en na
het overlijden van vrouw Agnes, doe ik dat langs deze weg.

Het geeft ons de steun en kracht die wij nodig hebben om het leven
zonder echtgenote en moeder weer op te pakken.

Cees Dubbeld



Via V.I.A.
Michelle Blaauw – KNRM

 “Ineens  begon  het  te  stormen!”  riep  de  man  in  de  sluis
verontwaardigd. Alles is relatief, het was inderdaad windkracht 5
gaan waaien. Misschien had hij  zich verkeken op het weer, de

wind was hem in ieder geval erg tegengevallen. Had hij geen barometer aan
boord, of had hij geen rifje gestoken? Voorbereiding is alles.

Voorbereiding  is  alles.  De  IJmuider  reddingboot  moet  naar  een  patiënt  op  een
zeeschip  en  de  schipper  neemt  de  AED  (defibrillator  om  te  gebruiken  bij  een
hartinfarct) van de receptie van het KNRM-hoofdkantoor mee aan boord. Een van de
opstappers is namelijk ook ambulancebroeder, dat komt goed uit. Terwijl we op het
hoofdkantoor beteuterd constateren dat er dan dus geen AED meer in de receptie is
– mocht er wat gebeuren – wordt het leven van de patiënt gered dankzij de AED.
Vooruitziende blik? 

Goed  zeemanschap  is  niet  te  koop,  maar  wel  te  leren.  Is  het  u  ook  wel  eens
opgevallen, dat iedere schipper zo zijn eigen stokpaardjes heeft? Op punten waar
het bij hem ooit misging, wordt extra nadruk gelegd. Zo kun je aan leuke tips komen. 

 Voorbereiding is alles. Een doorgewinterde zeezeiler is erg bedacht op veiligheid.
Hij ziet niet op tegen wedstrijden op zee, ook niet als het 9 Beaufort waait. In de
vele uren die hij op zee heeft doorgebracht is hij door schade en schande wijs
geworden: bij hem aan boord zijn van alle messen de punten afgevijld. 

 Voorbereiding is alles. Als de koffiepot inclusief filter en koffiedrab drie keer op de
kajuitvloer heeft gelegen, is de maat vol. Er wordt een cafetière-in-thermoskan
aangeschaft. Nu is de koffie snel gezet, hij blijft nog warm ook en de koffieprut
komt onderin de pot in plaats van op de kajuitvloer. 

 De  schipper  met  veel  gelegenheidsbemanning  heeft  het  vaak  genoeg  zien
misgaan.  Nu  eist  hij  van  zijn  bemanningsleden  dat  ze  aan  boord  hun  tas
dichtritsen. Mocht die van zijn plaats komen, dan ligt tenminste niet de hele boot
vol losse spullen.

 De man die ooit zijn schroefas verloor, met alle gevolgen van dien, heeft nu een
eenvoudige maar afdoende remedie: een slangklem aan de binnenkant van de
schroefas!

De reddingboten van de KNRM worden na een actie niet zomaar achtergelaten. Ze
gaan onveranderlijk onder de douche om het zoute water af te spoelen. Alles wordt
nagelopen, de tanks worden “afgetopt”. Zo ligt de boot altijd klaar voor de volgende
actie. “Klaar voor alle diensten” werd er vroeger in de reddingrapporten geschreven. 
Ook de overlevingspakken worden  afgezoet.  Ook de bemanningsleden zijn  goed
voorbereid  op  de  volgende  dienst.  Om te  beginnen  door  hun  overlevingspak  en
reddingvest,  maar  ook  door  hun  kundigheid,  opgedaan  tijdens  oefeningen,
onderhoudsavonden en gevolgde opleidingen. Pas als je zelfstandig de reddingboot
veilig  naar  de  haven  kunt  terugbrengen,  mag  je  jezelf  opstapper  bij  de  KNRM
noemen. Was dat bij iedereen maar zo!



Nooit meer reven?
Michelle Blaauw – KNRM

Als het moment is aangebroken dat je zelf je tijd kunt indelen, hoef je
dan nooit meer te reven? Zijn alle uitdagingen al aangegaan en breekt
de gemoedelijkheid aan van een oningedeelde tijd? Nou nee, dat zou
wel erg saai worden. De ouder wordende zeiler kan wel zorgen dat
zijn boot met wat minder kracht ook nog goed te bedienen is. Of van
zeilen  overstappen  op  een  motorboot  en  van  ander  vaarwater
genieten. De mogelijkheden zijn nog altijd even groot. Genieten op het
water kent eigenlijk geen leeftijdsgrenzen.

Er is eens uitgezocht welke eigenschappen nu toch de ingrediënten
zijn van een goed huwelijk. Verzint u het maar. Het blijkt dat de beste
huwelijken drijven op drie kenmerken: geduld, gevoel voor humor en
zin voor avontuur.  Maar die ingrediënten zijn ook geknipt  voor een

goede relatie met de wereld om u heen en dan vooral met uw zeilboot! 
De  zin  voor  avontuur  kunt  u  prima  gebruiken  om  nieuwe  grenzen  op  te  zoeken,  uw
vaargebied ook eens bij nacht te verkennen of naar onbekende bestemmingen te vertrekken.
Geduld kunt u goed gebruiken bij het onderhoud of bij wachten op beter weer. Gevoel voor
humor tenslotte wapent  u met relativeringsvermogen om bij  tegenslagen de zaak van de
zonnige kant te blijven zien.

Zoals Prinses Maxima zei dat er geen Nederlandse identiteit  bestaat,  kun je ook niet de
redders van de KNRM over één kam scheren. Maar u herkent het vast wel als ik zeg dat
mensen die heel erge dingen hebben gezien of meegemaakt, enorm veel humor kunnen
hebben. Dat is een eigenschap die de redders gemeen hebben. Je kunt heel goed met ze
lachen omdat ze ook de donkere kant hebben gezien.

Dit artikel is het mijn laatste stukje in de KNRM-artikelenservice serie. Mijn werk bij de KNRM
stopt  per 1 maart.  De pensionering van mijn man vormt een goede aanleiding voor een
wending in ons leven. We hebben een huis in Bretagne gekocht waarin we permanent gaan
wonen vanaf eind maart. De boot gaat mee, we gaan een nieuw vaargebied verkennen!

Het schrijven van de stukkies voor de KNRM-artikelenservice is altijd een hoogtepunt van
mijn werk voor de KNRM geweest. Ik zal u allen missen, de contacten met de redacties van
de watersportverenigingen, de hartelijke reacties, de kritische en soms persoonlijke vragen,
de ontmoetingen als ik een presentatie kwam houden. Ik denk dat u en uw vereniging wel af
en toe handige tips zijn tegengekomen. Het was heel plezierig om ze door te geven.
Het  preventieprogramma van de KNRM zal  in  de toekomst  een nieuwe invulling  krijgen,
waarbij  per groep watersporters zal worden gecommuniceerd. De invulling van deze taak
vergt  een zorgvuldige  voorbereiding,  die  in  handen is  van het  hoofd  van onze afdeling,
Robert van Boven. U kunt hem bereiken via r.vanboven@knrm.nl.

Ook  zonder  mij  zal  de  KNRM  blijven  voortbestaan,  maar  blijft  u  ons  steunen  om  de
continuïteit van het reddingwerk te helpen waarborgen! Ik wens u graag het allerbeste voor
de toekomst, en vooral een behouden vaart.




