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Diepgang  vs. Nieuwsgierigheid.  
Na  een  warm  zomeravondje  intensieve  zeilles  wilden  mijn  cursisten  (  en
ondergetekende was er niet op tegen  )  uit pure nieuwsgierigheid nog even langs
het  Lutjestrand  varen  om  naar  de  “zeehondenneusjes”   te  kijken.  De
nieuwsgierigheid was een tikkeltje groter dan de diepgang van de Centauer toeliet.
We liepen dus vast. Knoertvast!! Dit soort mannelijke hormonale opwellingen wordt
natuurlijk gelijk  afgestraft.   Hoe het is afgelopen leest u verderop. Gelukkig hoort
vastlopen en weer loskomen erbij in het lesprogramma maar dit was wel heel erg
heftig.

Het zeilopleidingenprogramma loopt niet geheel volgens plan. Dat ligt niet aan de
organisatie maar aan het weer:  de ene keer véél te véél wind; de andere keer totaal
géén wind. Het lijkt verdorie wel op het zeilseizoen van vorig jaar.  Hannie zit er als
opleidingscoördinator bovenop om de cursussen dit jaar wel rond te krijgen.

De  opleidingen  jeugdzeilen  werden  al  even  erg  geplaagd  door  de
weersomstandigheden maar met veel kunst- en vliegwerk  zijn alle cursistjes toch
geslaagd. Ook de Open Club-Kampioenschappen werden geplaagd; maar er komt
een herkansing: lees verderop.

Verder  vindt U in deze aflevering van de clubkrant de gebruikelijke artikelen: het
interview van een verenigingslid die we wel  als smaakmaker kunnen aanmerken;
Bram is onze Scharrenbakker!  En wat mij betreft houden we dit evenement erin!
Volgend jaar weer! 

Voor de rest is dit nummer van het clubblad geen overweldigende dikzak. Maar ja, de
landelijke pers heeft ook last van de komkommertijd; wij  ook.  Daardoor is er wat
extra ruimte voor foto’s!

Op dit moment van schrijven zie ik net  dat onze landgenoten bij  de Olympische
Spelen goede resultaten neerzetten; vooral bij de zeilwedstrijden!. En dat is weer een
opsteker voor de zeilsport!

Tot ziens op de haven!
Hans Zijm
___________________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt begin oktober; copy inleveren vóór 20-9-2012



Vanuit de preekstoel

De wisselvallige weersomstandigheden speelden ons de laatste paar weken soms
parten. Het weer ging van het ene uiterste in het andere. Het ene moment kwam het
water  met bakken uit  de lucht  vallen,  dan was het  weer  windstil  en lagen we te
dobberen op het Amstelmeer.
Zo viel er in juni tijdens het jaarlijkse zeilen voor mensen met een beperking veel
neerslag en waren er harde windstoten. Hierdoor viel het zeilen op zaterdagmiddag
uit. Het evenement dat op vrijdag en zaterdag plaatsvond is wederom geslaagd. Er
was een grote opkomst en er waren vele vrijwilligers aanwezig. Mijn dank voor een
ieders inzet en complimenten aan de organisatie. Persoonlijk heb ik als vrijwilliger
ervaren dat het dankbaar is om bij clubactiviteiten betrokken te zijn. Mocht u zelf
belangstelling hebben om als vrijwilliger bij een activiteit te assisteren, schroom dan
niet contact met ons op te nemen.
Medio juli vond de familiedag en scharrenrace plaats. In deze nieuwe opzet werden
er ‘s ochtends spelletjes gespeeld en werd ’s middags de race gevaren. Ter afsluiting
werd scharren gegeten. Ook hiervoor weer mijn dank aan alle vrijwilligers voor hun
inzet om deze dag te doen slagen. Helaas was de opkomst gering. Het weer liet ons
weer  in  de  steek.  ’s  Ochtends  kwam  het  water  met  bakken  uit  de  lucht  vallen.
Gelukkig klaarde het in de middag op. Dit droeg bij aan een geslaagde wedstrijd.
Ook voor komende periode staan er weer evenementen op stapel. Deze vindt u op
onze  website.  Met  name  wil  ik  onze  open  clubkampioenschappen  op  8  en  9
september noemen. Zondag na afloop is er een mogelijkheid om scharren te eten.
Veiligheid  is  een  belangrijk  thema binnen  onze vereniging.  We proberen  hier  zo
zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Mede hierom beschikken we nu ook over een
AED apparaat. Het apparaat (Automatische Externe Defibrillator) kan levens redden
bij een hartstilstand. Het beschikken over deze AED is mede mogelijk gemaakt door
café De Postboot, WVA en stichting AED.
Rest  mij  om iedereen een plezierige vakantie  toe te wensen.  Hopelijk  treffen we
elkaar tijdens een van de clubactiviteiten of andere watersportevenement.

Peter Oudhuis
Voorzitter

 



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Nieuws over de haven
De  gemeente  heeft  voor  de  start  van  het  seizoen  actie  ondernomen  op  het
egaliseren van de haven om zo in de gehele haven de juiste diepte te garanderen.
Echter tijdens de Koninginnerace werd helaas al duidelijk dat, ondanks dat ook het
waterpeil te laag stond, de diepte van de haven niet op orde is. Inmiddels is contact
hierover geweest met de gemeente en hebben zij erkend dat de haven niet op juiste
diepte  is  gebracht  als  gevolg  van  een  misverstand  bij  de  gemeente  over  de
afgesproken diepte. Het bestuur is met de gemeente in gesprek over het vervolg
hierop. Zodra meer bekend zullen wij de leden hierover informeren.

Dinsdagavond wedstrijden
Vanaf  1  mei  wordt  er  iedere  dinsdagavond  vanaf  19.30  uur  een  wedstrijdrondje
gevaren met de leden van de vereniging. De inschrijving is 0,50 cent per boot. Na de
wedstrijd wordt er in het clubhuis een prijs verloot onder de deelnemers. Heeft u zelf
geen boot? U bent van harte welkom om bij  andere leden op te stappen en een
rondje mee te varen. Zie voor meer informatie onze website www.wvamstelmeer.nl

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.  De  cursus  kan  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.

EHBO-ers gevraagd
Het bestuur doet een oproep voor leden met een EHBO diploma of leden die bereid
zijn het EHBO diploma te halen, om te assisteren bij evenementen/wedstrijden. U
kunt  zich  melden  bij  Gerrit  van  Lohuizen  (wedstrijden@wvamstelmeer.nl)  of
Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl ).
NB: De AED die tot voor kort bij  cafe De Postboot binnen hing, hangt nu aan de
buitenmuur en is ook beschikbaar voor onze vereniging.

Tot ziens op de haven!
Met vriendelijke groet;             Bestuur WV Amstelmeer

OPSPORING VERZOCHT

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


Op de wal staat een zeilboot (gele varuna 400) waarvan wij graag in contact willen
komen met de eigenaar. Op de boot zit een plaatje van “Zaadnoordijk”.
Wanneer  niemand zich  meldt  zal  de  vereniging  een beslissing  nemen over  de
bestemming van deze boot.
Tevens willen wij iedereen er op attenderen dat het dievengilde weer actief is.
Inmiddels is er weer een buitenboordmotor gestolen.

De Havencommissie

AANKONDIGING

Open Clubkampioenschappen

Voor Kajuitjachten en Open zeilboten

op 8 en 9 september 2012

De Watersport Vereniging Amstelmeer heeft het genoegen u uit te nodigen tot het houden
van haar Open Club Kampioenschappen, te verzeilen van 8 tot en met 9 september 2012 op
het  Amstelmeer.  Tijdens  dit  weekend  zal  tevens  het  Club  Kampioenschap  der  Marine
Watersport Vereniging worden gehouden.

De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen:
 het Watersportverbond
 de Watersport Vereniging Amstelmeer (WVA)

1 De reglementen

Op de wedstrijdserie  zijn  van toepassing  de Standaard  Wedstrijdbepalingen  (SWB),
zoals  vermeld  als  Watersportverbond  bepaling  in  Appendix  S  van  de  Regels  voor
Wedstrijdzeilen  (behalve  wanneer  deze  door  de Lokale  Wedstrijdbepalingen  worden
gewijzigd) en de Lokale Wedstrijdbepalingen inclusief de daarbij horende bijlagen.

2 Deelnamerecht en Inschrijving

Deelname is mogelijk voor Scherpe Kajuitjachten en Open Eenheidsklassen.

Deelname van jeugdige zeilers zal worden gestimuleerd door een aparte startgroep voor
hen samen te stellen.



De gezeilde  tijd  in  de Kajuit-  en  Openklasse  wordt  berekend d.m.v.  SW (met  WVA
aanpassing).

Bij  deelname  van  minimaal  3  boten  van  dezelfde  klasse  wordt  deze  als  aparte
eenheidsklasse gescoord.

Inschrijven  dient  te  geschieden  door  invullen  van  het  aanmeldingsformulier op  de
website van de WV Amstelmeer (www.wvamstelmeer.nl) of door gebruikmaking van de
aanmeldingsmogelijkheden zoals omschreven in het clubblad van de WV Amstelmeer.

Inschrijfgeld:

Leden WV Amstelmeer en Marine Watersport Vereniging:

  
1 mans

met
bemanning

Voor-
inschrijving

€ 9,50 € 12,00

Weekend
inschrijving

€ 12,00 € 14,50

Deelnemers  die  géén lid  zijn  van WV Amstelmeer  of  Marine Watersport  Vereniging
betalen  €  5,-  extra  inschrijfgeld.  Voor  dit  bedrag kan  gebruik  gemaakt  worden  van
benodigde havenfaciliteiten (slipway, kraan, etc.)

De vóórinschrijving sluit op dinsdag 4 september 2012.

3 Wedstrijdbepalingen

De voor het evenement geldende Lokale Wedstrijd Bepalingen (LWB) worden uitgereikt
in het wedstrijdcentrum van de WVA (gevestigd: De Haukes 2; 1778KD Westerland) bij
registratie  op  vrijdag  7  september  2012  van  18:00 tot  21:00  uur  en  op  zaterdag  8
september 2012 van 08:15 tot 09:15 uur.
De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09:00 tot 19:00
uur.

4 Programma van de Wedstrijden

De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Datum 1e start 2e start 3e start
Zaterdag 8 september 10:30 uur 13:00 uur z.s.m.
Zondag 9 september 10:00 uur z.s.m. 13:50

Op 9 september zal het laatste waarschuwingssein niet ná 15.00 uur worden gegeven
Meer details betreffende het startrooster staan in de Lokale Wedstrijdbepalingen.

5 Baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op vaste WVA banen.
De Jeugd klassen zeilen een aparte baan.
Er wordt naar gestreefd iedere wedstrijd na ca. 1 uur te beëindigen.

6 Scoren

Het  Lage  Punten  Scoresysteem,  regel  A4  RvW,  is  van  toepassing.
Er zijn 6 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 3 wedstrijden moeten worden voltooid
om de serie geldig te maken. Dit wijzigt regel 17.2 SWB.

7 Prijzen

http://www.wvamstelmeer.nl/
http://www.wvamstelmeer.nl/Wedstrijden/Inschrijven%20wedstrijden.htm


Voor iedere klasse worden prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:
bij 1 tot en met 3 inschrijvers: 1 prijs.
bij 4 tot en met 6 inschrijvers: 2 prijzen.
vanaf 7 inschrijvers: 3 prijzen.

8 Kraan en trailerhelling

De WV Amstelmeer heeft de beschikking over een eigen kraan en slipway. Op de dag
voorafgaande aan het evenement wordt de kraan pas vanaf 19:00 uur bediend.

9 Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met:
Wedstrijdsecretaris WVA, telefoon 06-26290664
E-mail: wedstrijden@wvamstelmeer.nl

GESLAAGDEN

Afgelopen winterseizoen hebben er weer diverse cursussen  plaatsgevonden:

Cursus Vaarbewijs door Wico en cursus Theorethische Kust Navigatie door Alex. 
Maar wie er uiteindelijk examen gedaan heeft en vervolgens  daarvoor geslaagd  is? 
 
Theorie Kielboot 1: 11 vrouwen en één man zijn allen geslaagd voor hun theorie-
examen en dus nu in opleiding in de Centauer.
 
In het koude voorjaar is er een cursus Rescue varen gehouden door Walter Linden 
en Hans Boersen (tevens sponsor: Boersen Bliksembeveiliging). Er waren 14 
aanmeldingen en uiteindelijk 12 geslaagden.
 
Ook was er weer een cursus zeilnaaien, geleid door Kees Hos. Deelnemers blijven 
onbekend maar de redactie heeft vernomen dat het een succes was;  er was zelfs 
een cursist uit Friesland!
 

JeugdZeilen 1:

De volgende kinderen zijn geslaagd: Kelvin Drent; Bas de Ridder; Jim Zwirs; Mike 
Zwirs; Kelvin Bakker; Lars Bakker; Tygo Halsema; Madelon Noordover; Keimpe 
Dijkhuizen; Jeroen van der Meyden; Stendert van Amersfoort en Karsten van 
Amersfoort. En ze staan allemaal op de bijgaande foto:  inclusief alle begeleiders en 
instructeurs.

mailto:wedstrijden@wvamstelmeer.nl




JeugdZeilen  2

Een klein klasje: drie cursistjes. Maar erg goede zeilertjes. Al na enkele lessen
was het  al  duidelijk  dat  hier  geen  probleemgevallen  tussen  zaten.  Richard
Marees en Simon Rotgans  kwamen uit  de JZ1 opleiding van vorig  jaar  en
zeilden  de  sterren  van  de  hemel.   Hanneke  Pronk  had  leren  zeilen  bij  de
zeeverkenners.  Zij moest dus nog wel even leren hoe je een Optimist optuigt.
Maar   daarna  was  het  ermee  varen  geen  enkel  probleem  meer.  Ze  zeilde
volledig haar eigen koers en deed dat meer dan voortreffelijk.  Alle drie hebben
ze  hun diploma dubbeldik verdiend.



Verslag   Familiedag.
       
Ontvangst met koffie en cake, de weer goden
waren vriendelijk  gestemd, in de middag werd
het nog terrasweer. De opkomst in de ochtend
was matig in het begin, maar naarmate de dag
vorderde  kwamen  er  steeds  meer  mensen
kijken  en  die  werden  gelijk  gecharterd  om
spelletjes  te  spelen,  wat  over  het  algemeen
gewaardeerd  werd  en  een  hoop  hilariteit  te
weeg bracht. 

Er  werden  punten  toe  gekend  voor  de
spelletjes, dat gaf een totaal score en daar
vloeide een winnaar uit voort n.l . een 1ste ,
2de , en een 3e prijs die beschikbaar waren
gesteld door de vereniging 

de  eerste  prijs  is  gewonnen  door
“team”  Michel Boersen
de  tweede  prijs  ging  naar   “team”
Corelli
de  derde  ging  naar  “team”   Hans
Zijm.

Om  twee  uur  in  de  middag  werd  er  een
Scharren  Race  gehouden,  het  was  perfect
zeilweer; volop zon en niet te veel wind, na
afloop was het scharretjes eten; dat was een
groot  succes.  Dat  kon ook niet  anders met
het   duo  Bram Keppel  en  Jan  Meilink;  die
hadden  het  goed  voor  elkaar  met
nostalgische  muziek  en  voortreffelijk
gebakken schar. Hulde hiervoor!!!!!!!! 



Tijdens het eten was er een prijsuitreiking voor de beste drie zeilprestaties:
de eerste prijs was voor Adriaan Bais.
de tweede prijs voor Cor Warave.
de derde prijs voor Jan Meilink.
Excuus dat de fokkenisten niet genoemd zijn maar niet alle namen waren bekend.

Groet,   Gerrit van Lohuizen 

Van dit evenment werd ook een verslag gedaan in de plaatselijke
pers. De redactie neemt zich maar de vrijheid om dit verslag van de
allercharmantste redactrice Irene Bunel (ook zij  vond de scharren
heel lekker!) gewoon over te nemen: 



   



Combi Zuiderzee
Verslag door deelnemer Marijn Goedel

Ik zeilde in het weekend van 23-
24 juni ’12 de Combi Zuiderzee
in  Hoorn.  Toen  ik  op  de
zaterdag  naar  de  WVA  ging
merkte ik dat het best wel hard
woei (5-6 Beaufort).
Maar toen mijn  vader  en ik  de
Optimist  op  wilde  tuigen
kwamen we erachter dat we iets
kwijt waren. Dus we gingen naar
een winkeltje om te kijken voor
een nieuwe.
Dus we gingen weer terug naar
de Optimist, en wat lag daar?.....
Inderdaad,  het  vermiste
dingetje!!! Maar gelukkig hadden
we het nog niet betaald dus we
brachten
het  weer  terug.  Maar  ja,  toen
paste het windvaantje weer niet!
Dus we konden weer  helemaal
een  nieuwe  windvaan  kopen.
Toen  we  de  wedstrijdtraining
hadden waren 
er  al  best  wel  veel  kinderen
omgeslagen. En ik merkte dat ik
veel  sneller  ging  dan  de  rest.
Dus de 1e twee wedstrijden werd
ik  eerste  en  de  derde  12e.   Ik
was namelijk omgeslagen.

Op zondag hadden we maar twee wedstrijden omdat het te hard begon te waaien.
De eerste wedstrijd werd ik 1e, al scheelde het maar 20 cm, en de tweede wedstrijd
werd ik 2e,  nadat ik de bovenboei heel slecht had gerond. Toen de prijsuitreiking
kwam vond ik het best wel spannend want was ik nou eerste of tweede? Ik werd
uiteindelijk eerste maar het hing wel van die 20 centimetertjes af. Kijk maar naar het
schema:

wedstrijd: →  1     2     3     4     5
Ik              →  1     1    12    1     2  Totaal: 17-12= 5
Kjeld        →  2     2      1     2     1  Totaal  8 -  2= 6

De slechtste wedstrijd werd afgetrokken dus daarom bij mij 12 eraf en bij Kjeld maar 
2.

Groeten van Marijn



Combi Zuiderzee finalewedstrijden

Op 7 en  8  juli  2012 zijn  op  het  Amstelmeer  de  finalewedstrijden van  de Combi
Zuiderzee,  afdeling  Noord  Holland  Noordwest  gevaren.  Combi  Zuiderzee
zeilwedstrijden  zijn  wedstrijden  voor  de  jeugd.  De  wedstrijdserie  werd  dit  jaar
gevaren op het IJsselmeer bij Enkhuizen en Markermeer bij Hoorn. De wedstrijden
op het Alkmaardermeer bij Uitgeest zijn niet doorgegaan. De beste zeilers van de
serie kunnen op 9 september meedoen aan de landelijke Delta Lloyd finale in Hoorn
op het Markermeer.

Voor  de finale  wedstrijden hadden zich 17 zeilers ingeschreven,  verdeeld over  5
zeilers in de Optimist B, 10 zeilers in de Optimist C en 
2 zeilers in de Laser 4.7.

In het weekend stonden 6 wedstrijden gepland. Op zaterdag zijn er 3 wedstrijden
gevaren en op zondag zijn er 2 wedstrijden gevaren. De reden dat er zondag 2 in
plaats van 3 wedstrijden zijn gevaren, was dat zondag in de loop van de morgen de
wind helemaal weg viel. Zaterdag was een zeildag met goeie wind. Zondag was het
koud  weer  en  ’s  morgens  was  er  al  weinig  wind.  Na  de  eerste  wedstrijd  van
zondagmorgen moest de baan al worden ingekort. Met veel moeite kon de tweede
wedstrijd  van  de  zondag  nog  worden  afgerond.  Daarna  was  de  wind  op.  Het
Amstelmeer leek wel een spiegel, zo glad. De uitslagen van het weekend zijn als
volgt:

Laser 4.7
1 Marc Dekker
2 Sam Gebhard

Optimist B
1 Balthasar Klaren
2 Yunus Demir
3 Martijn Post Uiterweer

Optimist C
1 Marijn Goedel
2 Bastiaan Mourik
3 Robbert Huisman

Overigens zeilden er ook nog twee Splash-zeilsters uit onze eigen vereniging mee: 
Evi Sijs en Nathalie Verschoor deden weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk won 
Nathalie drie van de vijf races. Helaas is de Splash op dit moment geen klasse in de 
Combi Zuiderzee



De redactie bestookt wordt met spam-mail
De webmaster bestookt wordt met spam-mail
De penningmeester bestookt wordt met spam-mail
Wij zo nog wel even door kunnen door gaan
Als je dergelijke mail krijgt deze niet moet openen
Je deze mail direct moet blokkeren en weggooien
De familiedag erg gezellig was
De organisatie de vragen niet te gemakkelijk heeft gemaakt
Er leuke prijzen te verdienen waren
Er een leuk verslag en foto in de krant stond
Nog niet elke “barman/vrouw”weet dat koffie € 1,- kost
De dinsdagavondwedstrijd altijd druk bezocht wordt
De paalkoppen er weer “gelikt” uitzien

Er een mooie nieuwe trap over de dijk naar de toiletten ligt.
Leo B. eerst theewater gaat halen en pas daarna 
koffiewater; die dingen moet namelijk je strikt gescheiden 
houden.
Wil en Vera weer op vakantie gaan
Zij verwachten in één dag wel in Broek op Langedijk te 
komen.
Menige boot een drempeltje moet overwinnen voordat
De box kan worden ingevaren
Er nog een hele mooie augustus- en septembermaand aan 
komt
Er dus nog volop gebruik kan worden gemaakt van de boot
De redactie na de vakantie rekent op vaarverhalen
Wij elkaar ongetwijfeld op de haven zien



Een avondje zeilles:
Apenkooien en zeehondjes kijken

 
In de CWO-KB2 opleiding geeft  Hans Zijm in de
Centaur onderricht aan Edwin Goosen en Gerben
Konijn. Het gaat na 5 lessen al best lekker. Vooral
bij  een  stevige  wind  vinden  de  mannen  veel
uitdaging en maakt de boot ook af en toe water. In
les 6, de laatste les voor de vakantie, vondt Hans
het  dan  ook  een  goed  moment  om  wat  extra
oefeningen op een avond te doen. In een stralend
zonnetje  en  windkracht 4  hadden  de  mannen de

wind heerlijk in de zeilen. Edwin aan het roer en Gerben aan de fok.  Maar opeens
ging er een man over boord (stootwil)! En dan weet je voor het instructiebord precies
wat je dan moet doen, maar op het water is het dan toch weer anders. Na een paar
keer oefenen werd de drenkeling toch netjes aan boord gehaald. Meteen door naar
de steiger voor aanlegoefeningen. Ook dat ging aardig. De eerste keren wat veel
snelheid maar na drie,  vier keer heel
beheerst. Vervolgens  zo  efficiënt
mogelijk  een  aantal  keren  een
parcours van 2 boeien voor de wind en
opkruisend  terug.  Meerdere
manoeuvers  waren  mogelijk  en
werden  ook  uitgeprobeerd.  Daarna
alles  nog  eens  met  Gerben  aan  het
roer en tegen het einde van de les nog
even  'vrij  spelen'.  Apenkooien  of 
'zeehondjes'  kijken  langs  het
Lutjestrand.  Het  werd  in  eerste
instantie  zeehondjes  kijken.  Er  was
veel  te zien en om het  beter  te zien
waagde  Gerben  zich  te  dicht  bij  het
strand: de boot liep vast! Hans toonde
zich  sportief  en  ging  aan  de  mast
hangen.  Maar  helaas  bleek  het  niet
voldoende. Ook met de peddel op de
bodem afzetten  bleek  niet  afdoende.
Uiteindelijk  werd  het  dus  toch
apenkooien  en  besloot  Gerben  dan
maar te water te gaan. In zijn onderbroek liet hij zich in het water zakken en begon
de boot te schommelen en te duwen. De boot bleek echter zo ongelukkig vast te
liggen dat ook Edwin in het water moest helpen. Na een behoorlijke inspanning was
de boot dan toch los. Om tien over negen legde Gerben de boot weer aan in de
thuishaven en hadden de mannen er weer een mooie avond op zitten!
 

Groeten van Gerben Konijn.



Interview

Een tijdje geleden had ik het slachtoffer voor dit interview al op het oog. Je moet wel
eens kiezen tussen een zeiler en een motorbootvaarder. Of tussen een vrouw en
een man. Nu kwam ik hem tegen tijdens de familiedag. Hij valt niet zo op wanneer hij
op de haven of in het clubhuis is. Het is een z.g., stille kracht voor de vereniging, is
vaak  bij  de  werkzaamheden  tijdens  de  werkdag  aanwezig,  met  of  zonder  Jan
Meilink, monteerde de nieuwe luifel boven de buitendeur, doet schilderwerk en niet in
de laatste plaats; bakt heerlijke scharren!  Ik heb het hier over Bram Keppel.

Tussen de bedrijven door op de
familiedag  en  de
voorbereidingen  voor  het
scharren bakken neem ik Bram
apart  in  de  bestuurskamer  en
we gaan van start.

Wie is Bram Keppel?
“Ik ben geboren in Haarlem op
23 februari 1943, had nog een
oudere  zus  die  inmiddels  is
overleden.  Ik  heb  tot  mijn  9e

jaar in Haarlem gewoond. Mijn
vader  had  in  Haarlem  een
slagerij.  Toen  het  met  de
slagerij  slechter  ging  is  mijn
vader  naar  Australië
geëmigreerd,  zodoende heb ik
tot mijn 11e jaar daar gewoond,
in Haarlem en in Australië heb
ik  dus  op  de  lagere  school
gezeten. Mijn moeder kon niet
wennen   en  is  teruggekeerd
met  de  kinderen  naar
Nederland,  terwijl  mijn  vader
daar nog bleef, hij werkte daar
in een groot industriëel bedrijf,
maar kwam wel veel later weer
naar  Nederland  terug.  Eerst
naar Haarlem, maar omdat mijn
moeder Wieringse is, zijn we na

verloop van tijd naar Westerland op Wieringen verhuisd.
Hier ben ik tot mijn 12e jaar op de lagere school geweest. Mijn moeder kon werk
vinden in Zaandam en daarom zijn we weer verhuisd, in Zaandam heb ik tot  mijn 15 e

jaar   de  LTS,  bezocht  en  vervolgens  op  de  MTS  2  jaar  de  opleiding  tot
scheepstimmerman gevolgd.  Toen moest ik een stageplek zoeken en na 3 jaar had
ik mijn diploma”.



Hoe was jouw werkzame leven?
“Ik ben begonnen bij jachtwerf  Van Tol in Uitgeest, in die tijd ging ik ook een dag en
twee  avonden  in  de  week  naar  school.  Het  was  in  die  tijd  populair  om  op  de
koopvaardij te varen, zodoende ben ik bij  de Stoomvaart Maatschappij Nederland
begonnen  met  de  opleiding  tot  matroos,  bij  deze  maatschappij  heb  ik  op
verschillende  vrachtschepen  en  tankers  gevaren,  zoals  de  Koningswaard  en
Nederwaard. Dit heb ik in totaal 22 maanden gedaan. Na deze vaartijd had ik de
opleiding scheepstimmerman in de rang van onderofficier afgemaakt. Ik was 2 jaar
daar voor al goedgekeurd voor de Marine en had al lang in dienst moeten zijn, maar
de maatschappij  had vergeten te melden bij  Defensie dat ik in Zuid-Amerika zat.
Toen ik in IJmuiden aankwam, stond de M.P. al klaar om mij op te pikken. Ik werd
naar Doorn gebracht voor de opleiding bij de mariniers. In die tijd kwamen er veel
mariniers terug uit Indonesië, ik werd dus overgeplaatst naar het opleidingskamp van
de Marine in Hilversum. Na mijn opleiding kwam ik bij de Koninklijke Marine Jacht
Club (KMJC) in Den Helder. De KMJC had in die tijd 12 zeegaande zeiljachten, die
hun havens verspreid aan de Nederlandse kust hadden. Op al deze jachten kwam
een matroos van de Marine als paai, voor onderhoud en om mee te zeilen, 24 uur
per dag en 7 dagen per week gedurende  het  hele zeilseizoen.  Ik kwam op het
zeiljacht Zilveren Kruis, een kitsgetuigde tweemaster uit de jaren 30, met boegspriet
en bazaan, mijn standplaats was Medemblik. Als alle zeilen er op stonden, voer ik
een vlieger, een kluiver, een boomfok, een grootzeil en een bazaan. Bovenin kon
nog  een  aap,  een  prachtig  gezicht.  Ik  heb  twee  zeilseizoenen  op  dit  schip
meegemaakt en heb daar veel van geleerd.  Na mijn marinetijd heb ik 2 jaar gewerkt
bij scheepswerf Visser in Den Helder, waar ik in contact kwam met de Helderse en
Wieringer  vissersvloot.  Ik  woonde toen met  mijn  vrouw Trudie in  Hippolytushoef.
(Bram is inmiddels 44 jaar getrouwd met Trudie Pops. Red.) Omdat de visserij mij
wel trok ben ik 5 jaar visser geweest op diverse schepen, waaronder de WR80 uit
Den Oever.  In  totaal  heb ik  8  jaar  op zee  doorgebracht,  koopvaardij,  Marine en
visserij. Toen in de visserij minder werd verdiend ben ik als timmerman  in de bouw
gaan werken en later in de uitvoering, dit heb ik tot mijn 60e jaar gedaan en heb toen
van de VUT-regeling gebruik gemaakt. Mijn laatste werkgever was Aannemer Fa..
Dozy in Den Helder”.

Hoe is jouw watersportverleden?
“In  de  periode dat  ik  bij  Van Tol  werkte  heb ik  een oude BM 16²  gekocht,  een
lattenboot. Het zeilen heb ik geleerd bij de Marine, kreeg ik 3 weken lang één op één
een officier mee om het zeilen te leren, met na afloop een examen en een diploma
waardoor ik bevoegd was om op zee te zeilen. Jan Meilink is echter de aanstichter
geweest om weer te gaan zeilen en zelf een boot te kopen. Ik vaar met een open
boot, een Varuna 501. Regelmatig gaan Jan en ik, als het knap weer is, samen het
water op.  Op het Amstelmeer heb ik van Gerard Schalkwijk les in de Centaur gehad,
verder  heb  ik  via  de  vereniging  het  vaarbewijs  gehaald  en  diverse  cursussen
gedaan, waaronder de rescue-cursus”

Lees je het clubblad?
“Ja  zeker.  Ik  lees  het  helemaal.  De  clubbladen  bewaar  ik  ook.  Vind  alles  wel
interessant wat er in staat en natuurlijk lees ik het interview”.



Heb je nog andere hobby’s?
“Vanaf mijn 18e jaar was ik gek van motorfietsen, ik heb er verschillende gehad,
zoals  AJS,  Metzler,  Susuki,  Jamaha,  mijn  Honda VFR 750 cc  heb ik  het  langst
gehad. 
Ook heb ik vanaf mijn 12e jaar tot 45e gevoetbald, eerst in Assendelft en toen ik op
Wieringen kwam  wonen bij  Succes. Na mijn voetbalperiode ben ik me toe gaan
leggen op de triatlonsport, deed in de hele Noordkop mee aan ¼ triatlons, zoals in
Hippolytushoef, Texel, Anna Paulowna en Schagen. Ik deed er wel 7 of 8 per jaar,
gedurende 4 jaar lang. Ik heb ook nog recreatief gewielrend. Reed lange afstanden,
rondje  IJsselmeer  en  de  11-stedentocht.  Ook  marathonschaatsen  op  het
Zwanenwater heb ik gedaan”.

Ben je een zomer- of een wintermens?
“Ik  hou  zowel  van  de  zomer  als  van  de  winter.  Beide  seizoenen  hebben  hun
bekoring. Is het winter, dan verlang ik naar de zomer en omgekeerd”

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
Aan de ene kant zou het mooi geweest zijn als het er was gekomen, maar ik zag al
gauw dat het niet haalbaar was. Ik heb er een dubbel gevoel over. Er zouden teveel
huizen gebouwd moeten worden om het hele project te kunnen financieren. Het idee
is natuurlijk al een jaar of 12 geleden geboren.  Er viel toen veel regen en het water
in het Amstelmeer stond erg hoog. Er zou een grote buffer moeten komen omdat al
dat water opgevangen moest worden, want het liep zelfs onder dijk door naar het
Oude Veer,  er  zijn  toen verschillende partijen  op ingesprongen.  Het  uiteindelijke
resultaat is dat het veel geld gekost heeft en er niets gedaan is.

Dank je wel Bram voor het fijne gesprek, succes met het scharren bakken!

Cees Dubbeld

ADVERTENTIE:

Te koop een Browning zeilplank, oud model, helemaal compleet met zwaard, giek, 
mast, skeg en veelkleurig zeil.
Mooie plank voor kinderen om op het water mee te klooien.
Voor de liefhebber te koop voor € 50,- of een redelijk bod.
Cees Dubbeld 0224-296783 of 06-22690897



SCHIPPERSCURSUS:
Varen met het Wieringer skuutje WR60

Als de restauratie  van de WR60 is
afgerond,  gaat  er  ook  mee  gezeild
worden. De verwachting is dat het in
de tweede helft van 2013 zover is.
De  eigenaar  van  het  schip,  de
Stichting Vrienden van de Wieringer
Aak,  wil  graag  dat  velen
kennismaken  met  het  schip:  het
schip moet varen.
Zeilen  met  een  oud  vissersschip
vereist  kennis  van  andere
technieken  dan  zeilen  op  een
modern schip.  Vandaar dat we een
groep  personen  vertrouwd  willen
gaan  maken  met  oude  houten
vissersschepen:  een
schipperscursus. Een nevendoel van
de cursus is dat kennis die bij oudere
generaties  aanwezig  is,  wordt
overgedragen  aan  jongere
generaties.
De cursus start in het najaar en loopt
door  tot  in  2013.  Iedereen  kan
deelnemen  aan  de  cursus.

Zeilervaring  is  een  voordeel  maar  niet  noodzakelijk.  In  september  2012  en  het
voorjaar 2013 wordt er instructie gegeven op de WR 4, de Wieringer aak van Kees
Hos. In de winter gaan we aandacht besteden aan de theorie.  Als het skuutje is
gerestaureerd, worden alle cursisten uitgenodigd voor een tochtje met het unieke
scheepje.

Cursusdata ( ONDER VOORBEHOUD !! ):
De definitieve data worden uiterlijk begin september bekend gemaakt. Zie ook de
mededelingen op www.wr60.nl.

Praktijkavonden 2012:
- Donderdagavond 13 september - 18:30 uur
- Donderdagavond 20 september - 18:30 uur
Er zal met de WR4 vermoedelijk vanuit Den Oever gevaren worden.

Theorieavonden 2012-2013:
- Een avond in november 2012 - 19:30 uur  (dinsdag 13 november 2012 ??)
- Een avond in januari 2013 - 19:30 uur  (dinsdag 22 januari 2013 ??)
- Een avond in februari 2013 - 19:30 uur
- Een avond in maart 2013 - 19:30 uur
De  avonden  vinden  vermoedelijk  plaats  in  clubhuis  'De  Aak'  van  de
Watersportvereniging Amstelmeer op De Haukes plaats.



Praktijk in 2013:
- Donderdagavond 17 mei 2013 - 18:30 uur
- Donderdagavond 24 mei 2013 - 18:30 uur
- Zaterdag 26 mei 2013 - 10:00 uur
Er zal met de WR4 vanuit De Haukes en/of Den Oever gevaren worden.

De cursus staat onder leiding van Tjeerdo Wieberdink.
De kosten van de cursus zijn € 95

Alle actuele informatie over de restauratie van het Wieringer skuutje WR60 staat op
de speciale site  www.wr60.nl

Tjeerdo Wieberdink
Stroeërweg 37
1777 NE  Hippolytushoef
t.  0227 – 51 23 04
m. 06 - 20 13 53 37
e.  tjeerdo@wieberdink.nl

AGENDA

Vr & Za 24 & 25 aug 24 uursrace Medemblik
Za & Zo 1 & 2 sept. Sluitingswedstrijden Marsdiep
Zondag 2 september terugkomdag JZ 1 &  2  &  overige jeugd
Za & Zo 8 & 9 september Open Club Kampioenschappen
Za & Zo 15 & 16 sept. Centauerwedstrijden MWV - WVA
Zondag 23 september Palingrace + puzzeltocht Motorboten
Vrijdag 12 oktober              najaars ALV
Zaterdag 3 oktober               werkdag 

mailto:tjeerdo@wieberdink.nl
http://www.wr60.nl/
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