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Het watersportseizoen is nu wel zo’n beetje over dit jaar. En dat was ook best
een op z’n zachtst gezegt wisselvallig seizoen. Vooral wisselvallig weer. Eerst
maandenlang koud en winderig en dan plotseling een paar weken schitterend
zomerweer.
Aan het eind van het seizoen wordt het opeens druk. Vanaf eind augustus is de
wedstrijdkalender extra gevuld.  Er gebeurt zoveel dat er wel eens wat over het 
hoofd gezien wordt. In de vorige uitgave is dan ook vergeten om melding te 
maken van de “westwadrace”. Maar de kenners zullen het hopelijk niet 
vergeten zijn….? Helaas is de Westwadrace ten gevolge van de harde wind 
afgelast; zo lees ik net in de krant.

Er  zijn  de  laatste  weken  dus  nogal  wat  veel  wedstrijden  verzeild  en  de
palingrace en puzzeltocht gevaren. Teveel om overal verslag te van doen. Dus
een aantal verslagen zult U missen.

Deze keer ook geen interview; onze interviewer kwam in tijdnood en kon geen
passende afspraak maken met een volgend  “slachtoffer”. 

Tot zover dus wat er  niet in deze aflevering van de clubkrant staat. Maar wat
staat er dan wel in?

Allereerst de uitnodiging en agenda voor de najaarsvergadering. Het bestuur
heeft daarbij de nodige mededelingen en uitnodigingen (Mosselenavond!!!!!) 
En ondanks alles ook nog een paar verslagjes van evenementen. En vooral een
schitterend vakantieverslag van een zeilavontuur in Turkije. Zo’n verhaal als dit
laatste ziet de redactie graag, en uiteraard de lezers van dit blad ook! Dus als je
je eigen vaarvakantiebelevenissen met de clubleden wilt delen schroom dan
niet  om daar  een verhaal,  liefst  met  foto’s,  van  te  maken.  Ben je  niet  zo’n
schrijver?  Toch  maar  doen  en  de  redactie  helpt  je  wel  om er  een  smeuïg
verslag van te maken; desnoods herschrijven we het hele verhaal, maar in de
meeste gevallen is dat echt niet nodig.

Veel leesplezier en tot ziens op de haven

Hans Zijm

__________________________________________________________________
Het volgende clubblad verschijnt begin december;   copy inleveren vóór 20-11-2012



Vanuit de preekstoel
Nu het watersportseizoen er bijna opzit,  wil  ik nog enkele evenementen de revue
laten passeren die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Als eerste wil ik terugblikken op de 24-uursrace van Medemblik die eind augustus
werd gevaren. Bij dit evenement was WVA ruimschoots vertegenwoordigd en zijn er
goede resultaten behaald. Als aspirant zeiler heb ik voor het eerst mogen deelnemen
met een van onze leden. Een ware beproeving door de barre weersomstandigheden.

Tijdens de Open Clubkampioenschappen begin september was het weer ons beter
gezind. Er was een goede opkomst waarna na afloop scharren kon worden gegeten.
Wanneer Bram de scharren bakt gaat de zon schijnen .

Medio september werd door  MWV (Marinewatersportvereniging) en WVA gestreden
om de Burgemeester Postschaal  tijdens de Centaurwedstrijden. Dit  jaar werd het
georganiseerd  door  WVA.  Beide  verenigingen  hadden  zes  centaurs  tot  hun
beschikking. Helaas voor de marine kreeg ze op zaterdag niet alle sloepen bemand.
Ondanks dit verschil wist MWV toch de eerste prijs binnen te slepen.

Daarnaast  hebben  in  september  ook  de  Palingrace  en  Puzzeltocht  motorboten
plaatsgevonden en was er de Sluitingswedstrijden Marsdiep. Al met al een drukke
maand voor  de  onze zeilers.  Hopelijk  heeft  iedereen net  zo  veel  plezier  aan de
evenementen beleeft als ik persoonlijk. Het is me een waar genoegen om te zien hoe
een  ieder  zijn  of  haar  steentje  bijdraagt  om  van  onze  vereniging  een  actieve
vereniging te maken. Mocht u er dit jaar niet bij zijn geweest, dan nodig ik u van harte
uit om volgend jaar met ons mee te doen. Een overzicht van de activiteiten vind u
achterin het clubblad en op onze website.

Als  vereniging  lopen  we  tegen  steeds  strengere  wetgeving  aan  betreffende  het
organiseren van activiteiten en evenementen. Om met name te noemen is er de
verplichte  training  voor  barmedewerkers  IVA  (Instructie  Verantwoord
Alcoholschenken). Dit houdt in dat iedere vrijwilliger die bij ons in de kantine staat,
per 1 januari 2013 volgens de nieuwe drank-en horecawet gecertificeerd moet zijn
voor het verkopen van alcohol. Indien WVA niet voldoet aan deze eis dan raken wij
onze vergunning kwijt. Het doet me goed dat zo’n 26 vrijwilligers zich bereid hebben
gevonden om deze training te gaan volgen. Bent u niet in de gelegenheid geweest
om zich bij ons aan te melden, maar wilt u wel voor eind dit jaar de verplichte training
gratis volgen, dan kunt u meer informatie vinden op www.helderindekop.nl.

Qua activiteiten liggen nog in het vooruitzicht de Najaars algemene ledenvergadering
op 12 oktober en de Werkdag op 13 oktober. Hierbij roep ik u op om met z’n allen de
schouders eronder te zetten om het een en ander weer winterklaar te maken.

Last but nog least wil ik aandacht vragen voor de Mosselavond in november. Meer
informatie  vind  u  in  dit  clubblad.  Ik  hoop  op  een  massale  opkomst  en  dat  de
mosselen u goed mogen smaken!

Peter Oudhuis    Voorzitter

http://www.helderindekop.nl/


Najaarsvergadering 2012

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering van de 
WatersportVereniging Amstelmeer op vrijdag 12 oktober 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 ALV 23 maart 2012
4. Vaststellen contributie en andere vergoedingen voor het jaar 2013
5. Begroting 2013
6. Opleidingen & activiteiten winterseizoen 
7. Concept wedstrijdkalender 2013 
8. Verkiezing:

a. commissaris vloot (Michel Boersen heeft zich kandidaat gesteld)
9. Rondvraag
10.Sluiting

Let op : Na de sluiting is er prijsuitreiking van de jaarprijzen!

Najaarswerkdag
De tijd is alweer aangebroken om de haven, boten en het clubgebouw winterklaar te
maken.   De najaarswerkdag staat gepland op zaterdag 13 oktober a.s. en u bent
van harte welkom!

Vele handen, licht werk
Om de hoogte van ons lidmaatschapgeld, liggeld en zeillessen zo laag mogelijk te
houden is het beleid van onze vereniging er op gericht dat veel werk wordt gedaan
door onze leden. Onder het motto “vele handen maken licht werk” nodigen wij u dan
ook van harte uit zaterdag 13 oktober uw steentje bij te dragen aan de vereniging. De
werkzaamheden  zijn  divers;  van  het  clubhuis  schoonmaken,  onderhoud  aan  de
lesboten,  de  steigers  schoonmaken  tot  het  ophalen  van  de  boeien  op  het
Amstelmeer.
We beginnen zaterdag om 9:00 met het gezamenlijk koffie drinken in het clubhuis,
waarna de taken worden verdeeld. Graag tot ziens zaterdag 13 oktober!
NB: tijdens de activiteiten op de werkdag is de kraan op de haven niet beschikbaar
om boten van onze leden uit het water te halen



Cursus Vaarbewijs
In november starten de lessen weer van de cursus Vaarbewijs. Meer informatie en 
het aanmeldingsformulier voor 2012/2013 vindt u spoedig op de 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 wordt  bij  ons in het clubgebouw op de Haukes haven
verzorgd  en  staat  inmiddels  gepland  op  zaterdag  3  november  2012.  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. 

Instructie Bar medewerkers
Volgens de nieuwe Drank- en Horecawet – die op 1 januari 2013 van kracht wordt -
moeten  alle  barvrijwilligers  de  Instructie  Verantwoord  Alcoholschenken  hebben
gevolgd.

Dit geldt dus ook voor onze leden die (vrijwillig) de bar bemannen. Brijder verzorgt
deze training in de maanden oktober en november gratis.

Dinsdag  2  oktober  kunt  u  in  plaats  van  een  rondje  zeilen  op  de  dinsdagavond
aansluiten  bij  de  interactieve  training  van  Brijder.  In  twee  uur  tijd  maken  de
deelnemers  kennis  met  de  (nieuwe)  Drank-  en  Horecawet.  Wordt  informatie
aangereikt  over  alcohol  en  effecten  op  het  lichaam.  Tevens  worden  praktische
adviezen en tips voor de handhaving gegeven en leren de deelnemers omgaan met

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


lastige  situaties  achter  de  bar.  Na  afloop  ontvangen  alle  cursisten  per  post  een
deelnamecertificaat en de vereniging ontvangt een verzamelcertificaat.

De avond start dinsdag 2 oktober om 19.30 uur in het clubhuis.

Inmiddels hebben al een flink aantal leden zich aangemeld, maar er zijn nog plaatsen
vrij en zoals we weten houden we de bar draaiende met vrijwilligers, die nu wel eerst
deze  instructie  moeten  volgen.  Opgeven  voor  dinsdag  2  oktober  kan  bij
ondergetekende  (secretaris@wvamstelmeer.nl)  en/of  Peter  Oudhuis
(peteroudhuis@gmail.com)

Mocht dinsdag 2 oktober niet passen in de agenda worden de komende maanden
nog diverse trainingen door Brijder in de verschillende gemeenten gegeven.
Voor  meer  informatie  kunt  u  kijken  op  www.helderindekop.nl of  mailen  naar
ton.leenders@brijder.nl. 

Van de penningmeester
Als u in 2013 geen lid meer wilt zijn, moet het lidmaatschap opgezegd worden vóór
31 december 2012.  Dit heeft o.a. te maken met de afdracht van contributie aan het
Watersportverbond.   De  penningmeester  wil  u  hier  nogmaals  op  te  attenderen.
Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar:  penningmeester@wvamstelmeer.nl
onder vermelding van je lidmaatschapsnummer.

MOSSELENAVOND
Op zaterdag  3  november  a.s.  kan  er  in  het  clubhuis  weer  mosselen  of  slibtong
worden  gegeten.  Een  goed  gebruik  en  een  gelegenheid  om  elkaar  buiten  het
vaarseizoen weer eens te spreken. De kosten die er aan deze avond zijn verbonden
houden verband met de dagprijs van mosselen en sliptong.  Verder wordt  er ook
stokbrood en groenvoer bij geserveerd en natuurlijk de sausjes. Wilt u aanschuiven
bij een heerlijke maaltijd, geeft u dan zo snel mogelijk op.
Inschrijven kan bij:
Annemarie Pijnacker, tel. 0223-641768, E-mailadres secretaris@wvamstelmeer.nl 
Onder vermelding van het aantal personen en mosselen of vis.
GRAAG TOT 3 NOVEMBER A.S.

OPSPORING VERZOCHT

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”.
Dit  is  de laatste keer dat  wij  deze oproep doen. Wanneer er  nog steeds geen
reacties op komen zal het bestuur een beslissing over de bestemming van deze
boot nemen.

De Havencommissie

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


Terugkomdag Jeugd
Op zondag 2 september organiseerde de WVA een terugkomdag voor alle jeugd van
de wedstrijdtraining en jeugdzeilen 1 en 2.  In totaal zijn elf enthousiaste zeil(st)ers
op komen dagen voor een dag van plezier op het water.
Na een welkomstwoordje door Wico werden alle optimisten te water gelaten.  Toen
de optimisten de haven uit kwamen bleek de wind aardig te zijn aangetrokken en
was dat best wel spannend, vooral voor de grote groep van kids van jeugdzeilen 1.
Een deel van de groep zeilde zonder problemen het meer op onder begeleiding van
de speedboot met Jos, Wout en Sil.  Later voegde ook de speedboot met Wico en
Hans zich bij  de kinderen.  Rob en Micha – die de derde speedboot bemande –
bleven achter bij de kinderen die in de problemen raakten.  Het ergste was nog dat
bij  het  aanhaken  van  de  twee  optimisten,  een  sleeplijn  in  de  motor  vast  kwam,
waardoor ook de speedboot onbestuurbaar raakte.  Aangehaakt aan de boot van
Wout werden de twee optimisten mét speedboot naar de haven gebracht, om de
motor weer vaarvrij te krijgen.  

Aangekomen in de haven was de kraan
al  “invaarklaar”  gemaakt.   Na  het
loskoppelen  van  de  optimisten  kon  de
rescue  daarom rechtstreeks  de  singels
ingesleept  worden.   Voordat  duidelijk
was  wat  er  allemaal  gebeurde  hingen
Micha en Rob hoog in de “lianen”.  Met
een kleine slag was de sleeplijn weer uit
de  motor  en  konden  ze  snel  weer  het
water op.  De twee gestrande leerlingen

wilden niet meer zelf het water op en zijn dus mee in de motorboot gegaan.  Terug
op het  meer bleek dat  alle  optimisten verzameld  lagen bij  de de steiger  van de



starttoren.   Een  groot  aantal  gingen  in  sleep  achter  de  motorboten  mee  naar
hogerwal.  Een viertal koos ervoor zelf zeilend mee te gaan.
Eenmaal  aan  de  andere  kant  van  het  meer  aangekomen  zijn  de  optimisten  los
gekoppeld en zeilden ze allemaal zelfstandig naar Ewijcksluis.  Na de best heftige
tocht hadden alle zeilers enorme trek en hebben we op de dijk / steiger even lekker
een broodje gegeten.  Daarna was er tijd om lekker ontspannen te ravotten.  De één
ging aan de wandel, de ander ging vliegeren en weer een ander sprong het water in

voor een verkoelende duik.  De sfeer zat er in de
groep goed in!
Rond de klok van één uur moesten de leerlingen
zich  weer
klaarmaken  voor
het  vervolg  van  de
zeiltocht.   Al
spelend  met  de
optimisten  en
golfend  over  de
hekgolven  van  de

speedboot kwam iedereen lachend aan bij  de steiger
van  de  Oostoever.   Uiteraard  waren  de  jongens  en
meiden wild van de speedboten die om hun heen vaarden, dat ze zelf ook graag een
rondje daarin mee wilden varen.  Na het aanmeren van alle optimisten kregen ze
daar dan ook de kans toe.  De ene helft in de boot bij Wout en de andere helft bij
Rob.  Even lekker uitrazen en scheuren over het water.  Wie wil dat nou niet ;-).  Als
startschot van het laatste deel op het water had Hans een waar kanon meegenomen.

Helemaal fantastisch natuurlijk om een kanon af
te  laten  schieten  op  een  steiger.   Vol
enthousiasme  begonnen  de  kids  daarna  aan
een echt wedstrijdje ........  “Wie is het eerst in
de haven, na het ronden van ton 3?”  Met een
grote  smile  op  z’n  gezicht  won  Karsten  deze
wedstrijd.
Lekker rozig na een winderige middag op het
water werden de kinderen nog getrakteerd op
een patatje met frikandel/ kroket in het clubhuis.
Iedereen  kan  terugkijken  op  een  gezellige

middag en is nu helemaal klaar om fris en uitgewaaid aan een nieuw schooljaar te
beginnen.
Hopenlijk gaan ze komend jaar allemaal door naar de volgende cursus!



Clubkampioenschappen 8 en 9 september 2012
In dit weekend zijn de clubkampioenschappen van de WVA gevaren. De 
clubkampioenschappen stonden aanvankelijk gepland in de maand juni, maar door 
de toen harde wind is het verplaatst naar september. Deze keer was er op zaterdag 
weinig wind, maar er kon gevaren worden. De wind was aanvankelijk zuid-zuidwest 
en een windsterkte van ongeveer 3 tot 4 knopen. Later op de dag werd het windstil. 
Voor de zaterdag stonden er 3 wedstrijden op het programma. Doordat het later op 
de dag windstil werd, zijn er 2 wedstrijden gevaren.
Zondag was de wind iets sterker. De wind kwam toen uit het zuidoosten. De kracht 
ongeveer 6 tot 7 knopen. In de ochtend zijn er 2 wedstrijden gevaren. Na de lunch, 
de wind was toen naar het zuiden gedraaid, nog 1 wedstrijd. 
De voorinschrijving voor de wedstrijden was heel klein. Slechts 5 boten waren er 
ingeschreven. Gelukkig kwamen er op zaterdagmorgen nog 7 boten bij, wat het 
totaal aantal inschrijvers op 12 bracht.
De winnaars van de clubkampioenschappen zijn:
TOP klasse: Gerard Schalkwijk / Laura Engel
Open klasse: Alex van der Hoek / Adriaan Bais in de Vrijheid
Kajuitklasse: Hans Boersen / Michel Boersen en de rest van de bemanning M/V in de
J80.
Na afloop konden wij met z’n allen tegen betaling van een héél kleine vergoeding 
genieten van vers gebakken Schar van Bram Keppel, geholpen door Jan Meiling. Dat
was echt genieten op een zonovergoten terras met een heerlijke buitentemperatuur 
van 24 graden.

Sjoerd van der Werf

Uitslagen  Open klasse         (SW factor)

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Type Zeilno Naam Bemanning Punten 1 2 3 4 5
1 Vrijheid 1000 Alex van der Hoek Adriaan Bais 4,0 (1) 1 1 1 1
2 Randmeer 238 Johan Koekoek Sjaak Meskers 8,0 (2) 2 2 2 2

Uitslagen Top
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Bemanning Punten 1 2 3 4 5
1 365 Gerard Schalkwijk Laura Engel 6,0 1 (2) 1 1 1
2 352 Peter Verschoor Siep v.d. Land 10,0 2 1 (3) 2 2
3 372 Malik Kramer Ruben Bloem 15,0 3 (dnf) 2 3 3



Uitslagen  Kajuit          (SW factor)
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Type Zeilno Naam Bemanning Punten 1 2 3 4 5
1 J80 856 Hans 

Boersen
Michel 
Boersen

5,0 (4
)

2 1 1 1

2 Waarschip710 3116 Ruud 
Bekema

Hannie 
Meskers

11,0 2 (4 ) 2 4 3

3 Compromis909 90 Wico 
Stam

Koen 
Benschop

11,0 (3
)

3 3 3 2

4 Dehler31 31 Peter 
Engel

Harry & Bertus 15,0 (5
)

5 4 2 4

5 Waarschip570 133 Michiel 
Lok

N.N.B. 22,0 1 1 (dns) dns dns

6 Hanse355 108 Jaap 
Wognum

Anja Boersen 
& Jan Meilink

23,0 (8
)

7 5 5 6

7 Dehler35CWS 35 Cees van 
Silfhout

Frank van 
Silfhout

25,0 (9
)

8 6 6 5

8 Hunter_Sonat 2839 Jos 
Halsema

Rob 
Noordover

32,0 6 6 (dns) dns dns

9 Bavaria37 37 Andele de
Zwart

Piet Lont 37,0 7 (dns) dns dns dns



Centaur wedstrijden WVA / MWV  15 en 16 september 2012
Op 15 en 16 september 2012 zijn de jaarlijkse Centaurwedstrijden om de 
burgemeester Post Bokaal gevaren.

Op zaterdag waren er 6 teams van de WVA en 5 teams van de MWV. Beide dagen 
werd er gevaren onder goeie weersomstandigheden.  De windkracht was op 
zaterdag kracht 3 tot 4 beaufort en op zondag kracht 4. De wind bleef beide dagen 
goed in één richting staan. 



Dit was prettig, hierdoor hoefde er ook nagenoeg niets aan de baan veranderd te 
worden. Er werd goed strijd geleverd aan beide kanten.
Op zaterdag stond de WVA na 3 wedstrijden voor met een kleine marge van slechts 
5 punten. Op zondag zijn in goed overleg met de MWV 2 wedstrijden in de morgen 
afgewerkt. De voorspelling die op Windguru en Windfinder gegeven werd, was in de 
loop van de dag toenemende wind naar windkracht 5 tot 6. Vanaf windkracht 5 
worden de Centaurs niet meer uitgegeven. Dit omdat de boten nogal wankel zijn. 
Wanneer de boten een plas water binnen  krijgen, heb je kans dat ze kopje onder 
gaan. Vandaar de 2 wedstrijden op de zondagmorgen. De organisatie van dit 
weekend was dit jaar voor de WVA. Dit betekende dat de lunch tussen de middag 
ook door de WVA verzorgd werd. 

Na afloop van de wedstrijden werd de balans opgemaakt. De uitslagen werden 
verwerkt en dubbel nagekeken. Na verwerking bleek WVA de wedstrijdserie 
gewonnen te hebben. De vreugde was echter van korte duur. Wij werden door de 
MWV gebeld dat er een fout in de totalen van de uitslagen zat. De uitslagen en de 
totalen hebben we nagerekend en toen bleek inderdaad dat er in de totaaltelling een 
boot was vergeten mee te tellen.

De uiteindelijke uitslag van het weekend is:  WVA  210 punten; MWV  185 punten
Hiermee is de MWV dit jaar de winnaar geworden.  Aan de zeilers van WVA en MWV
excuses voor de gemaakte fout in de uitslagenverwerking.

Sjoerd van der Werf



Turkije – Gocek
23 Juni tot 07 Juli 2012

Op zaterdag 23 Juni vertrekken met een stel vrienden van ons richting Schiphol.
We vliegen naar Turkije en landen daar op Dalaman Airport.
Verslag van de zeilvakantie van Richard en Danielle Elzinga
Vervolgens hebben we een taxi  rit  van ruim drie uur die ons richting het Oosten
brengt.
We sluiten ons namelijk aan bij een flottielje groep die al een week onderweg zijn.
Deze ochtend vertrokken om 7 uur vanuit Hippolytushoef. 
We vliegen om elf uur richting Dalaman. Plaatselijke aankomst tijd daar is 16:30 uur.

Aankomst haven Ucagis (Kas) 20:30 uur.
We worden daar opgewacht door onze flottielje begeleiding Bram en Bea van Sunny
Sailing. Direct bij aankomst onze bagage op de onze Bavaria 32 en daarna meteen
mee met de gehele groep uit eten.

Het uit eten op deze eerste avond gebeurt meteen op een pracht locatie, we varen
met een turkse boot richting het restaurant.  Het  ligt  op een eiland onderaan een
schitterende baai. Bovenop uitzicht op een prachtige ruïne.
Moe maar wel voldaan van deze reisdag liggen we om 00:30 uur in onze kooi.
Zondag 24 juni starten we echt met ons zeilavontuur. We hebben een briefing elke
ochtend om tien uur. Na de briefing geef je Bram en Bea een seintje dat je gaat
vertrekken. Zij helpen je met aan en afmeren en verder zeil je geheel zelfstandig.



Onze ervaring met flottielje zeilen is twee keer Griekenland op Lefkas. Maar Turkije
is toch echt wel anders. Met name veel meer open zee en daardoor ook veel meer
soorten wind.
Richard is de kapitein aan boord, hij is de man met ervaring, dus deze twee weken
luisteren 3 personen 100% met volle aandacht naar hem. De rest van het jaar moet
hij maar weer afwachten wie er naar hem luistert. Hahaha.
Onze zeil route voor week 1 zag er zo uit:

Zondag 24 juni vertrek Ucagis richting Gokkaya Limani. Afstand vandaag 10 mijl. 
Veel wind, zelfs eerste dag een rif erin gezet.
Deze avond lagen we voor anker in een prachtige baai. Verder was hier helemaal
niets!!!!  
Later op de avond kwam hier een turkse boot voor anker liggen en daar werd ons
diner op klaar gemaakt. Met behulp van het bijbootje kon je op dit schip dineren. 

Maandag 25 Juni vertrek Gokkaya Limani richting Kasmarina. Afstand 19 mijl.
Iets minder wind, wel erg hoge golven. Gevolg was dat de golven dwars op het schip
kwamen en zorgde voor een zieke Daan aan boord.
Prachtige luxe haven met alles erop en eraan.
Dinsdag 26 Juni vertrek Kasmarina richting Kalkan. Afstand 12 mijl.
Veel wind, denk wel windkracht 5 en dus hier weer een rif in het grootzeil en een
gereefde Genua.
Fantastisch goed restaurant en prachtig dorpje op een heuvel.
Woensdag 27 Juni vertrek Kalkan richting Cold water bay. Afstand 39 mijl.
Langste afstand van de gehele zeilvakantie, maar helaas geen wind. Bijna gehele
dag op de motor.



Het prachtige van deze baai, de naam zegt het al: er is hier een zoetwater bron. Cold
water bay.  Wanneer je naar deze bron toe zwom en een kwartier  bleef liggen of
zitten, direct vijf jaar jonger.
‘s Ochtends vroeg een ochtend wandeling gemaakt met de leiding naar een verlaten
dorpje. Hier stonden 3000 huisjes allemaal leeg en verlaten sinds 1922. 
Donderdag 28  Juni vertrek Cold water bay richting Tersane. Afstand 15 mijl.
Deze dag begon zonder wind, dus weer op de motor en automatische stuurpiloot.
Alle vier hebben we dolfijnen gespot. Echt hel gaaf. Maar heel plotseling kwam er
flinke  wind  opzetten…… alle  zeilen  hijsen en gaan.  Zo ook plotseling  een flinke
rukwind, Daan aan het roer en Rich nam het over. De dag begon totaal met geen
wind en dan is er plotseling toch wind en wat voor…. Windkracht 6. Dus vandaag rif
twee erin en Genua gereefd.
Vrijdag 29 Juni vertrek Tersane richting thuisbasis Sunny sailing Gocek. Afstand 9
mijl.
We hebben deze dag flink gezeild. We  kwamen op 18 mijl. Suus zeilde eindelijk ook
met wind en tikte de 6.5 knopen aan, Vervolgens dacht Daan laat mij maar even en
tikte  de 7 knopen aan.  Gelukkig mogen we nog een week zeilen.  Want voor  de
andere groep zit het er vanavond op. Zij gaan zaterdagochtend naar huis.
Zaterdag 30 Juni dagje in de haven van Gocek. Rustdag.
De mannen hebben een zeer relaxte dag op de boot. De dames gaan vandaag naar
de Hamam.
Zondag 1 Juli vertrek Gocek richting Tombay Beach. Afstand 7 mijl.
Werkelijke zeil afstand van vandaag 20 mijl.
Vandaag was onze kapitein iets wat gedesoriënteerd. We konden de juiste baai niet
vinden. Onze crew lid Suus was iets in gebreke gebleven tijdens de briefing. En crew
lid Daan had liggen slapen tijdens deze zeildag. De cocktails waren wel lekker de
avond ervoor, maar hadden nog wat nawerkingen.
Maandag 2 Juli vertrek Tombay beach richting 22 Fathom Cove. Afstand 7 mijl.
Zeer knusse baai, totaal niets in deze baai op een restaurant boot na. Geiten en
kippen leven er op het eiland en de eigenaren van het restaurantje. Echt de middle of
nowhere.
Prachtige wandeling gemaakt naar de overblijfselen van het badhuis van Cleopatra.
Dinsdag 3 Juli vertrek 22 Fathom Cove riching Cold water Bay. Afstand 17 mijl.
Voor de tweede keer doen we Cold water bay aan. Het is er zo mooi, dus wij vinden
dat niet erg.
Woensdag 4 Juli vertrek Cold water Bay richting Fethiye. Afstand 17 mijl.
Mega grote haven en hier weer alle luxe tot je beschikking. Maar mooi hoor de luxe
van douches etc etc. maar de verlaten baaitjes, dat heeft toch wel een voorkeur.
Vandaag wel de grote dag voor Hoofdstuk 7 zoals we dat zelf noemden. Alle vier
personen hebben de 7 knopen aan mogen tikken. Eindelijk allemaal.
Donderdag 5 Juli vertrek Fethiye richting Sarsala. Afstand 17 mijl.
Vandaag ook weer een topdag met veel wind. Weer rif erin gezet……Ging als een
tierelier.
Daan wist niet meer hoe het voelde om uit het roer te lopen, maar vervolgens heeft
ze dit mogen ervaren. En ja hoor je komt gewoon weer veilig in de wind te liggen.
Werkelijke afstand vandaag was 28 mijl.



Vrijdag 6 Juli vertrek Sarsala richting Gocek. Afstand 8 mijl.
Vandaag jammer genoeg de laatste zeildag aan gebroken. Met totaal geen wind. Wel
geprobeerd om te zeilen. Drie uur erover gedaan om een afstand af te leggen van
ongeveer 2 mijl.
Toen maar besloten om op de motor richting Gocek te varen.
Aankomst haven Gocek 16:00 uur. Diesel tanken (24 liter verbruikt in 2 weken) en
vuilwater aftanken en hier eindigt bijna ons zeilavontuur.
Deze avond hebben we nog een BBQ van de leiding omdat Bea jarig was vandaag.
En na een aantal biertjes, wijntjes en cocktails verder nog een nachtje slapen op
onze boot.
Zaterdag 7 Juli worden we om 14:00uur opgehaald door de taxi en worden we naar
het vliegveld gebracht.
Om 19:30 plaatselijk tijd landen we weer op Schiphol.
En begint het normale leven weer.
Na twee weken 35 tot 40 graden is het hier toch wel frisjes hoor en erg nat.

Groetjes namens Richard en Danielle Elzinga.



De weken onder onze vingers doorglippen
Het alweer bijna einde seizoen is
Er door onze leden toch weer veel gevaren is
Er ook bij zijn waarvan de boot de box niet uitgeweest is
Het weer wel erg wisselvallig is geweest
Een flink aantal passanten De Haukes heeft bezocht
Sommige zeilboten “omgekat “worden naar motorboot
De dinsdagavondwedstrijden goed worden bezocht
Dit uiteraard ook komt doordat je lekker lang kunt napraten
Er in deze krant een leuke foto staat van een “gehesen meisje”
Zij niet de tijd kreeg om uit de boot te stappen
Regelmatig verslag in de media werd gedaan van onze activiteiten
Cees D. nu een kat heeft die van de boot op de steiger sprong
Dankzij de lichtsensor bij de Optimisten weer werd opgespoord
De visvergunning dit seizoen in de envelop kon blijven
Dit volgend jaar toch wel anders moet
De Centaur wedstrijden weer een winderig verloop kenden
Er spectaculaire foto’s zijn gemaakt
Uiteraard de beste zeilers de Burgemeester Postbokaal  hebben gewonnen
Het interview er deze keer bij in schiet
Het gecompenseerd zal worden met een mooi reisverhaal
Er uiteraard ook mooie foto’s bij worden geplaatst
Wij elkaar binnenkort op de haven weer treffen



WR-60 en Schipperscursus
De restauratie van het Wieringer Skuutje WR 60 vordert gestaag. Onlangs was ik 
getuige van de plaatsing van een nieuw spant. Door Kees Hos vakkundig 
pasgemaakt uit een “krommer”; een  stuk eikenboom dat al in de juiste vorm was 
gegroeid. De pasvlakken tegen de huid van het schip worden ingesmeerd met bruine
teer (ruikt best wel lekker!) En als pakking worden ertussen een paar laagjes 
krantenpapier (volgens Kees is de Wieringer Courant daarvoor het meest geschikt) 
geplakt; ook lekker geimpregneerd met bruine teer. Niet verder vertellen hoor maar 
het skuutje wordt dus gewoon in elkaar geplakt met oude kranten. 

Ik kan iedereen aanraden om eens op het “werfweiland”  bij Kees Hos in Westerland 
te gaan kijken.  Het scheepje is overdekt door een grote tent van geel zeildoek. 
Daarin is Kees dagelijks aan het werk. En hij is altijd in voor een praatje en legt 
geduldig allerlei speciale bouwtechnieken uit. Onder het praten door werkt hij wel 
gewoon verder. Zo van ”waar heb ik die grote lijmklem nu weer gelaten?” Nou 
gewoon voor je snufferd maar je kijkt er overheen. Herkenbaar?

Inmiddels is de Schipperscursus ook gestart. Twaalf leerlingen, waarvan een groot 
deel leden van de WVA, onder leiding van Tjeerdo Wieberding en Kees Hos. Twee 
korte avondjes, want het wordt al snel donker, kennismaken met het varen met een 
platbodem en dan ook gelijk op het Wad, dus rekening houden met stroom en 
ondieptes, of in schipperstaal: “déér is ut dróóg”.
Het lesschip is de Wieringer Aak WR 4 van Kees. Snel worden de cursisten wegwijs 
gemaakt met de tuigage en behandeling van het schip. Dat is toch best wel wat 
anders dan bijvoorbeeld een Centauer! Begrippen als “katten en geien” zitten er snel 
in en overstagmanoeuvres met besturing door de Fok zijn uitgebreid beoefend:  “Fok 
los……….Fok bak……..Fok over”. 



Al snel zien we kans om zonder gebruik van de motor weg te varen en weer in de 
haven af te meren. Nou ja, we moesten wel want Kees kon het contact-sleuteltje van 
de motor niet vinden….Helemaal vlekkeloos ging het niet, maar er is niets 
stukgegaan of doormidden gevaren. En hoe deden de schippers dat 100 jaar 
geleden dan; toen hadden ze helemaal geen motor! 

Komende winter zijn er een aantal theorieavonden en dan volgend voorjaar nog een 
aantal praktijklessen. 

Agenda

13 okt werkdag
3   nov. Mosselenavond


