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De winterkou lijkt nu toch echt uit de lucht te zijn. De temperaturen beginnen nu langzaam
hoger te worden, hoewel het langs de kust nog altijd fris is. De dagen worden langer, de
nachten korter. De zomer komt er aan!
Het seizoen is alweer geopend met de (laatste) Koninginnerace. De koninginnerace was dit
jaar verschoven van 30 april naar zondag 28 april. Dit in verband met de troonwisseling.
Er  is  nog  een  verschuiving  in  het  wedstrijdprogramma.  De  clubkampioenschppen,
oorspronkelijk  gepland  in  het  weekend  van  12  en  13  mei  is  door  andere  activiteiten
verplaatst naar het laatste weekend van mei. De clubkampioenschappen worden nu gevaren
in het weekend van 25 en 26 mei 2013.

Dit jaar hebben we weer 2 landelijke evenementen. In het weekend van 30 augustus tot en
met 1 september 2013 worden het Nederlands kampioenschap voor de Spanker klasse en
het  klassenkampioenschap  voor  de  TOP  klasse  op  het  Amstelmeer  gevaren.   De
wedstrijdcommissie  zoekt  voor  dit  evenement  vrijwilligers,  zowel  op  het  water  bij  de
assistentie voor het leggen van de wedstrijdbanen en resque, als ook in de kantine voor
bemensing van de bar en onderhoud aan de kant. Wij denken hierbij vooral aan diegenen
die afgelopen winterseizoen het vaarbewijs gehaald hebben. Denk niet, dat kan ik niet. Het is
leuk om te doen en je wordt altijd samen met ervaren mensen ingedeeld. Aanmelden kan bij
de wedstrijdsecretaris via e-mail op wedstrijden@wvamstelmeeer.nl .

De redactie presenteert  u weer  een, naar wij  hopen,  leuk en gevarieerd clubblad.  In het
clubblad naast de vaste onderdelen als het redactioneel en het woord van de voorzitter, een
verslag van de voorjaars ledenvergadering, de wist u datjes, het gebruikelijke interview en
verslagen van diverse evenementen en nog veel meer.

Ook is  in  dit  clubblad  vanaf  nu  de nieuwsbrief  opgenomen rond de restauratie  van  het
Wieringer Skuutje WR60. In de volgende uitgaven van ons clubblad zullen steeds de nodige
updates verschijnen.

Wij wensen u veel leesplezier en tot ziens op de haven.

Sjoerd van der Werf  

Het volgende clubblad verschijnt medio augustus, uw bijdrage graag inleveren vóór 31 juli
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Vanuit de preekstoel

Het vaarseizoen van onze vereniging is weer van start gegaan.
In  verband  met  de  abdicatie  werd  op  zondag  28  april  jl  voor  het  laatst  een
Koninginnerace gevaren. Volgend jaar wordt de eerste Koningsrace gehouden.
De weersomstandigheden waren goed. Ook was er een mooie opkomst.

Helaas zijn we vlak voor de opening van het seizoen geconfronteerd met diefstal. Er
is een aluminium kist gestolen met daarin brandstof. Wij zijn als vereniging hierdoor
zwaar gedupeerd. De schade is ongeveer 1000,00 euro.
Niet  alleen  WVA  is  slachtoffer  geworden  van  diefstal,  maar  ook  de  Marine
watersportvereniging.
Daarnaast zijn er een aantal goederen bij particuliere booteigenaren gestolen.

Mede door deze voorvallen wordt er een wifi-camera geïnstalleerd. Tevens wordt er
gekeken  naar  een  professionele  bewakingssysteem.  Op  een  later  tijdstip  zullen
beelden op de nieuwe website te zien zijn. Er wordt ernaar gestreefd om de nieuwe
website op korte termijn te lanceren. De demo ziet er veelbelovend uit.

Graag  wil  ik  benadrukken  dat  u  uw  eigendommen  goed  opbergt.  Meent  u  iets
verdachts te bespeuren geeft u dit dan door aan het bestuur of de havenmeester.

De jeugdopleidingen zijn weer begonnen. Dit keer zijn we van start gegaan met een
zwembadsessie. In het zwembad werd geoefend met het omslaan van een optimist
en het rechttrekken ervan. Dit  om onze jeugd een eerste indruk te geven wat  er
gebeurd en hoe te handelen in zo’n situatie. Zowel de leerlingen als ouders waren
enthousiast.  Deze dag werd  mede mogelijk  gemaakt  door  de  vrijwilligers.  Graag
bedank ik hun voor hun inzet.

De dinsdagavondwedstrijden zijn ook weer van start gegaan. Dit jaar proberen we de
wedstrijdcompetitie meer terug te krijgen door het verzoek aan de deelnemers om
hun finishtijden door te geven. Mocht u in de gelegenheid zijn om een avond deel te
nemen dan bent u altijd welkom. Als opstapper of als booteigenaar.

Graag tot ziens.

Peter Oudhuis
Voorzitter



Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging
Amstelmeer d.d. 22 maart 2013

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering 20.08 uur.
Aanwezig:  44 stemgerechtigde leden. 
Met kennisgeving afwezig: Siep vd Land, Cees Dubbeld, Ruud Koopmans, Piet Wildschut,
Rudolf Ernens, Sjoerd vd Werff, Alex vd Hoek, Ruud van Kipshagen, Gerard Alleman, Dave
de Groot, Jan Betbeder, A. Dijkhuizen, Martijn Pijnacker, Hans Zijm, M. Sneekes, Koen John

2. Mededelingen van het bestuur

In memoriam: Gerrit van Gijssel

Accommodatiebeleid  Hollands  Kroon:  bezuinigingsbeleid  –  aantal  accommodaties
opheffen  en/of  samenvoegen.  Consequenties  worden  geïnventariseerd  en  een  voorstel
uitgewerkt  voor  gemeenteraad.  Voor  WVA  verwachting  geen/nauwelijks  invloed.  Enige
accommodatie van gemeente hier is dijkmagazijn. 
Tav havendiepte ook nu contact gelegd met waterschap over status toezegging uitvoering
“bezinkbak”. Gemeente is verantwoordelijk voor op diepte houden haven. Probleem echter
veroorzaakt door waterschap – spuien. Artikel in de krant: open verbinding naar Den Oever.
Nog geen concrete toezeggingen – wordt vervolgd. 
Status palen: Vanwege weersomstandigheden paalkoppen nog niet geschilderd – wel in de
planning voor start seizoen. Tevens palen geïnventariseerd die vervangen moeten worden,
inmiddels contact over gezocht met gemeente. Wordt ook gekeken naar inzet hulpmiddel
zoals WV Anna Paulowna ook zelf heeft ingezet bij vervanging palen. 
Gerard  Schalkwijk:  is  de  gemeente  aansprakelijk  gesteld  voor  status  palen?  Voorstel:
dossier  opbouwen  tot  evt.  opschortrecht.  Theo Souren:  Bijvoorbeeld  middels  opschorten
betalen  huurbedrag.  Peter  Engel:  Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid  bij  schade  door
status palen neer te leggen bij vereniging of gemeente?
Reactie voorzitter: we zullen juridisch uitzoeken welke mogelijkheden hiertoe zijn.
 
Beveiliging haven: Mogelijkheden door bestuur onderzocht. Besproken met gemeente en
wijkagent.  Haven  is  openbaar  terrein  en  daardoor  niet  af  te  sluiten.  Toepassen
beveiligingscamera’s  wel  toegestaan.  Besloten  als  experiment:  1  camera  (webcam)
installeren.  Zal  geïntegreerd  worden  op  nieuwe  website.  Tevens  nog  nader  onderzoek
mogelijkheden gps systeem toepassing in beveiliging rescueboten. 
Opknappen dijkmagazijn: Stond al  een aantal  jaar gereserveerd op de begroting.  2013
uitvoeren.  Planning  na  najaarswerkdag  uitvoeren.  Voor  opslag  bootjes  wordt  alternatief
gezocht. 
Extra waterpunt: Nav vorige vergadering in onderzoek. Offertes opgevraagd. Mogelijkheden
kop postbootsteiger of aan clubhuis. Clubhuis wellicht ook niet voor alle boten bereikbaar. 
Jaap Woort: idee om beide uit te voeren? Aan clubhuis kort stukje – wellicht niet teveel extra
kosten.
Reactie  voorzitter:  ter  overweging,  echter  vraagt  wel  extra  voorzieningen  zoals  oa
legionellavoorzieningen. 
Stoelen kantine: Stoelen worden vervangen. 
Samenwerking  andere  vereniging:  contact  gehad  met  HWN.  Met  behoud  van  onze
identiteit  mogelijkheden  samenwerking  onderzoeken.  Bijvoorbeeld  jeugdzeilen;  bij  HWN
gestopt. Andere mogelijkheden;  vrijwilligers inzet,  wedstrijden.  Eerste gesprek constructief
verlopen. Mei vervolg gesprek. Ook ter waarborging activiteiten naar de toekomst. 
Met MWV samenwerking moeizamer tot nog toe. 



Beschikbaarheid  vrijwilligers: Blijft  zorgenpunt  –  oa voor  kantine  (coördinatie/  invulling
bardiensten). Bardiensten draaien vereist tevens wel bezit van IVA certificaat. 
Sjaak Meskers: Peter Glim zal bestuur benaderen met evt. mogelijkheid ondersteuning tav
kantine. 
Kees van Silfhout: Voorstel invoering verplichtingen opleggen ligplaatshouders.
Reactie  voorzitter:  Vooraankondiging  voorstel  ook  vanuit  bestuur  ten  aanzien  van  inzet
vrijwilligers. Uitvoering werkzaamheden komt vaak op zelfde schouders neer, of er zijn geen
vrijwilligers beschikbaar. Van ligplaatshouders meer inzet vragen tav werkzaamheden. Laag
tarief  kan alleen in  stand gehouden worden bij  inzet  voldoende vrijwilligerswerk.  Ca 150
ligplaatshouders (ca de helft  van het aantal  leden).  Leden zonder ligplaats niet  belasten.
Rekening houden met leeftijd.  Wel zinvol  inzetten (klussen,  bardiensten)!  Wanneer  geen
gehoor wordt gegeven aan oproep – boete van bijvoorbeeld 75 euro. Bestuur zal dit verder
uitwerken.  Meerderheid  van  aanwezigen  leden  akkoord  dat  bestuur  dit  verder  uitwerkt.
Najaarsvergadering stemmen. 
Theo Souren:  Ligplaatshouders verplicht buiten werkdag aantal arbeidsuren inzetten wordt
al vaak ingezet. Zie ook MWV. 
Gerard Schalkwijk: Zal het tot resultaat leiden? Mensen die nu niet willen komen, zullen die
wel komen met de nieuwe regeling, komen die gemotiveerd werken naar gewenste kwaliteit?
Bedrag hoog genoeg?
Reactie voorzitter: Uit ervaring andere verenigingen lijkt dit mee te vallen. Wel risico. Hoogte
bedrag nog ter discussie. En ja er zal een groep zijn die voor bedrag kiest. 
Evaluatie  fraudepreventie:  Naar  aanleiding  van  voorjaarsvergadering  2012.  Op  advies
Rabobank 2de pas aangeschaft. Bij betaling > 5000 euro – tweede handtekening. Twee keer
in  2012  voorgevallen  –  maar  tweede  handtekening  was  niet  noodzakelijk  aangezien
penningmeester “hoofdeigenaar” is van rekening. Bestuur onderzoekt verdere mogelijkheden
voor betere dekking. 
Website:  Bestaande website verouderd. Commissie begeleidt  introductie nieuwe website,
wordt  inmiddels  gebouwd.  Toelichting Jos Halsema:  wordt  een (inter)actievere,  actuelere
site,  makkelijker  te  onderhouden,  ook  bijv  tav  inschrijven  activiteiten,  werkzaamheden,
wedstrijden, webcam. Nog geen beheerder aangewezen. Jan Betbeder (webmaster), Sjoerd
vd Werff (vanuit redactie) zijn/worden aangesloten. Planning voor start seizoen life!

3. Notulen najaarsvergadering 12 oktober 2012

Tekstuele opmerkingen: nee
Inhoudelijk opmerkingen/vragen: nee
Notulen akkoord en vastgesteld.

Vraag IVA: geen certificaat ontvangen (Theo Souren – Gerard Schalkwijk) 
Reactie  penningmeester:  kan  nog  bij  penningmeester  liggen.  Wordt  individueel  nog
uitgereikt.  
Info Theo Souren – volgens statuten: 6-jaar bestuurstermijnen
Voorzitter mag niet na 6 jaar herkozen worden – 6 jaar max termijn. M.a.w. Jos Halsema
hoeft niet formeel herkozen te worden. Gerrit van Lohuizen treedt in maart en Annemarie
Pijnacker in oktober tussentijds af. 

4. Jaarverslag 2012

Tekstuele opmerkingen: nee
Inhoudelijk opmerkingen/vragen: 
Theo  Souren:  mbt  centaur  onderhoud  -   geen  nieuwe  verstaging,  wel  nieuwe  vallen.
Onderhoud centaur gereed.
Wil  Kaandorp:  wat  gaat  er  gebeuren/noodzaak  opknappen  dijkmagazijn  (douche/toilet
faciliteiten).



Toelichting Jos Halsema: douches vergroot – nieuw betegeld. Wordt in samenwerking met
Wil Kaandorp opgepakt. 

5. Financieel verslag 2012

Inkomsten
Hogere rente ontvangst, meer passanten (2011 was ook slecht), kantine kleine winst.
Sponsoring van Jachtwerf Den Helder, MV Ingenieursbureau. 
Ecotaks  terugontvangen.  Schadevergoeding  van  verzekering  ontvangen  voor  steiger  en
splash zeil. 2 optimisten verkocht.
Uitgaven
Verbruik  walstroom erg  hoog  –  wordt  nauwlettend  gevolgd.  1  grootverbruiker  (boot)  wel
gevonden. Wekelijks wordt verbruik gevolgd. 
Onderhoud kraan – slipway grotendeels vervangen (geen uitgave – opgenomen balans als
investering)
Diverse algemeen: kast AED apparaat, brandblussers, zwemvesten bijgekocht,  legionella,
vlaggen, winterstalling.
Diverse  onderhoud  gebouw/buiten:  nieuwe  geiser,  vloeren  in  de  was,  sleutels.  Steiger,
Stroomverbruikmeters. 
Onderhoud boten: onderhoud motoren, onderhoud centaurs, sloten rescues, zeil splash. 
Contributies/abonnementen: SENA
Geen reservering: afgelopen jaar afdoende gereserveerd. Kosten dijkmagazijn: inschatting
15000 euro staat gereserveerd. 
Boukje Bijpost: Kosten AED niet voor gemeente?
Reactie voorzitter: voor kast - Nee. Gemeente neemt wel onderhoud op zich wanneer AED in
openbare gelegenheden hangt. 
Resultaat voor afschrijving: positief.
Resultaat na afschrijving: negatief – verlies. 
Wil Kaandorp: onderhoud betreft welke steiger?
Reactie commissaris haven&benodigdheden: starttoren steiger 
Carolien Verschoor: waarom twee bankrekeningen
Reactie  penningmeester:  Van oudsher klein bedrag bij  ING voor betalingen onderhoud –
meerdere passen beschikbaar. 
Dit  jaar geen kantine prijzen verhoging. Volgend jaar herzien – ook nav evt. verhogingen
belastingen. 
Jan Meilink: wat werd op zondagmiddag gemiddeld aan omzet gedraaid? Moeite waard?
Penningmeester: zeer wisselend. 
Sjaak Meskers: vraagt continuïteit. 

6. Verslag Kascontrole commissie

Ruud Bekema doet verslag – boeken gecontroleerd, bankrekening gecheckt. Alles in orde
bevonden, zag er netjes uit. Decharge verleend. 
Kees Boersen laatste keer. Volgend jaar: Ruud Bekema & Martijn Pijnacker
Nieuwe reserve: Carolien Verschoor. 

7. Vaststellen wedstrijdkalender 2013

Koninginnerace: in wedstrijdcommissie gesproken over planning 28 april of 30 april. Voorstel
vervroegen  naar  zondag:  28  april.  Meerderheid  leden  akkoord.  Zondag  28  april
Koninginnerace!
Westwadrace stond nog niet op kalender: 28 september (uitloop 29 september)
Nieuws vanuit  watersportverbond:  verplichtstellen bemanningslicentie (1 euro per persoon
voor  leden,  5  euro  voor  niet-leden)  bij  door  watersportverbond  georganiseerde



klassewedstrijden/kampioenschappen. Tevens verplicht boot geregistreerd als wedstrijdboot.
1 persoon aan boord dient wedstrijdlicentie te hebben. Nadere info site watersportverbond. 
Na  stoppen  WV  Helsdeur  nieuwe  commissie  bijeengekomen  voor  aantal  wedstrijden.
Pettemertonrace wordt weer georganiseerd op Hemelvaartsdag. Rondje razende bol nog in
onderzoek –  Molengat  slipt  dicht  –  Rijkswaterstaat  heeft  nog in  overweging  of  recreatie
betonning wel wordt neergelegd.
Andele de Zwart: zeilvoering vrij voor Pettemerton?
Theo Souren: ja
Theo Souren: mogelijk probleem met beschikbaarheid ligplaatsen KMJC voorafgaand aan
Pettemertonrace ivm noodzaak vervanging palen in die haven.
Sjaak Meskers: prijzen van vorig jaar?
Reactie commissaris wedstrijden: staan in bestuurskamer – nog uitreiken. 
Theo  Souren:  geen  spelletjes  op  familiedag/scharrenrace,  wellicht  wel  meerdere  boten
beschikbaar stellen (optimisten, centaurs) op die dag om vereniging te promoten. Kajuitboten
zijn genegen opstappers mee te nemen. Ook oproep in krant. 
Reactie  bestuur:  wordt  meegenomen  vanuit  kader  “open  dag”  –  presentatie  naar  de
omgeving. 
Wico Stam: wel vakantietijd.
Verzoek HANSA organisatie - mogelijkheid wedstrijden voor gehandicapten zeilen bij WVA.
Tijdens  dagen  14/15  juni  “zeilen  voor  mensen  met  een  beperking”  afgevaardigde  van
HANSA uitgenodigd om te komen kijken, mogelijkheden te bespreken. 

8. Verkiezing bestuursleden

a. Commissaris  wedstrijden     Geen  kandidaten  aangemeld.  Kandidaat  wordt
gezocht. Tot nieuwe aanstelling – Gerrit van Lohuizen ad interim.     Suggestie
Sjaak Meskers: bij andere verenigingen (vb HWN) kandidaten

b. Commissaris haven en benodigdheden    Kandidaat: Jos Halsema. Geen
tegenkandidaat. Jos zal functie voortzetten, waarvoor dank!

9. Rondvraag

Geïnteresseerden  voor  nieuw boekje  wedstrijdreglement  (11 euro)  melden  bij  Gerrit  van
Lohuizen. Gerrit bestelt de boekjes.
Cor Walrave: Zeildagen  voor  mensen  met  beperking.  Contact  gelegd  met
sportservice  Noord  Holland.  Cor  Walrave  zal  coördinatie  wederom  op  zich  nemen.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij Cor.
Reactie penningmeester: akkoord om weer 10 euro per deelnemer te rekenen. 
Jaap Woort: probleem met palen – inwatering van bovenaf? Idee: “muts” van epoxy.
Reactie  commissaris  haven&benodigdheden:  nee  het  probleem  is  het  overgangsgebied
water/lucht (waterlijn). Er zitten kappen op – inwatering niet het probleem. 
Kees Hos: op  de  straat  aan  de  voet  van  de  dijk  ligt  veel  zand  met  groeiend  gras.
Onderhoud van gemeente (goed vegen) gewenst. 
Reactie commissaris haven&benodigdheden: eens, verzoek neerleggen bij gemeente.
Sjaak Meskers: Worden reddingsvesten gecontroleerd? Noodzaak? Vereisten verzekering?
Commissaris vloot: Goede suggestie. Wordt opgepakt. 
Sjaak  Meskers:  Meer  info  gewenst  voor  juiste  PR  van  de  vereniging  –  vooraf  ter
aankondiging  –  achteraf  voor  verslaglegging/terugkoppeling  van  uitslagen  in  krant.  Info
gewenst vanuit wedstrijdcommissie. 
Sjaak Meskers:  bemensing kantine – evt tijdelijke voorziening tot aan najaarsvergadering
inzetten. 



10. Presentatie Wieringer Skuutje (WR60)

 
Voorzitter sluit 22.05 uur de vergadering 

Mededelingen bestuur

Website 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een (ver)nieuw(d)e website voor de vereniging.
Heeft u mooie foto’s of anekdotes uit het verleden, dan zien wij deze graag tegemoet, om
evt.  op  de  website  te  plaatsen.  Uw  informatie  kunt  u  mailen  naar
secretaris@wvamstelmeer.nl. 

Schoonmaak clubhuis
Met het overlijden van Gerrit van Gijssel missen wij ook zijn inzet bij het schoonmaken van
ons clubhuis. Heeft u nog een paar uurtjes “over” en wilt u deze inzetten voor de vereniging?
Wij  horen  het  graag!  U  kunt  contact  opnemen  met  Jos  vd  Land-Coers
(penningmeester@wvamstelmeer.nl). 

LET OP!

De Clubkampioenschappen zijn verplaatst naar 25 en 26 mei.

Verslag Voorjaarswerkdag 

Vanwege de voorspelde slechte weersomstandigheden werd de werkdag uitgesteld. Deze
mededeling kreeg Sjoerd op zijn e-mail terwijl we ( Sjoerd, Ruud en Cees) in Zuid-Frankrijk
op wintersportvakantie waren. We troffen het, want 6 april waren we in elk geval weer terug.
Dit sociale gebeuren wilden we natuurlijk niet missen. En wat is er nu leuker dan de haven
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weer klaar te maken voor een schitterend, zonnig en lang watersportseizoen. Zo dachten
veel en veel meer vrijwilligers er ook over. De opkomst was overweldigend. En fijn om te zien
dat er toch ook weer diverse nieuwe gezichten bij waren. In de winter was er ook al het een
en ander gebeurd, vooruitlopend op de werkdag. De Centaur is
Opnieuw in de anti fouling gezet met een paar leden onder de bezielende leiding van Theo.
Een opsomming van wat er allemaal gedaan is op deze werkdag?
Uiteraard  begonnen  we  met  koffie  en  koek  en  al  snel  stroomde  het  clubhuis  vol.  Jos
Halsema had er weinig moeite mee om alle klussen onder te brengen. Er zijn van bijna alle
werkzaamheden foto’s gemaakt. Maar niet alles kan geplaatst worden.
Dus mis je jezelf op een foto, schroom niet om mij er naar te vragen. De Optimistenstelling
werd weer gevuld, de Centaurs in het water gelaten en getuigd, de Fun Yaks zijn weer in het
water gelaten met een totaal gecontroleerde motor. De ramen aan de buitenzijde gewassen
en de horren weer voor de ramen geplaatst ( hier hebben we specialisten voor!!) De trailer
met de Splashes is weer op de haven gestald. De steigers zijn ingespoten met algendoder.
De gordijnen van het clubhuis zijn buiten gehangen en gelucht, ramen gelapt, gordijnen weer
opgehangen, plafonds schoongemaakt, bar van buiten en van binnen gereinigd. Terras met
de hogedrukreiniger schoongespoten. De boeien zijn in het Amstelmeer weer op de juiste
GPS-posities gelegd. De vlaggenmast is geplaatst en weer vlagklaar gemaakt. Kortom bijna
te veel om op te noemen. De mededelingenkast is ook weer opgehangen. In de tussentijd
was er uiteraard weer koffie en koek. 
Dankzij  de vele vrijwilligers op deze voorjaarswerkdag zijn we weer klaar voor de eerste
zeilwedstrijd - de laatste Koninginnerace-  en een hopelijk mooi en lang seizoen.

Op de foto’s een impressie va de werkzaamheden 



Regelementenavond door 
Eric Mehlbaum  9 april 2013

Om de vier jaar; net na de Olympische Spelen, worden voor de volgende vier jaar
gewijzigde regels voor het wedstrijdzeilen van kracht.  Voor nadere uitleg over de
veranderingen hierin was Eric Mehlbaum uitgenodigd.  Eric is International Judge bij
het  Watersportverbond  en  tevens  oud  lid  van  onze  vereniging.   Op  zijn  eigen
humoristische  wijze  nam  hij  de  belangrijkste  wijzigingen  door  met  smeuige
voorbeelden erbij. Niet dat er voor onze eigen clubwedstrijden zoveel schokkends
veranderd is maar op top-zeil-nivo komt nogal eens wat scherpslijperij voor;  en daar
hadden de meeste wijzigingen betrekking op. Een leuke avond met behoorlijk wat
belangstelling. Eric bedankt!

21 april ’13                       Locatie: zwembad Den Krieck te Breezand

Jeugdzeilen 1 activitieit: omslaan met een optimist in het zwembad.



Het is voor het eerst dat dit gaat plaatsvinden. Diverse voorbereidingen zijn getroffen. Een
draaiboek gemaakt, want het is niet de bedoeling dat de jeugd maar een beetje wat aan gaat
klooien. Wico Stam en Rob Verhoef zijn al jaren jeugdzeilinstructeurs. Richard Elzinga is een
ZIO (= Zeilinstructeur In Opleiding).  Met zijn drieën zullen zij  het daadwerkelijk  ‘omslaan’
begeleiden.  De  jonge  heren  wedstrijdzeilers:  Jacco  Verschoor,  Daniël  Bloem  en  Marijn
Goedel zijn benaderd om naast de boot in het water te liggen.  
Eric Goedel, een doorgewinterde waterpolotrainer, neemt een ander praktijk gedeelte voor
zijn rekening: in het ondiepe zal hij diverse oefeningen door de jeugdzeilers laten doen. Jan
Boersma is daar ook van de partij en ik zal uiteindelijk toch ook te water gaan. 

Om 13.00 uur is iedereen
aanwezig:  ouders,
boertjes, zusjes, de WVA
hoffotograaf,  een  aantal
bestuursleden en andere
belangstellenden.
Jeugdzeilen 1 heeft weer
12  cursisten.  Voordat
iedereen  zich  in  hun
zwemkleding  gaat  hijsen
vertelt Wico in de kantine
met  behulp  van  het
schoolbord en een krijtje
het een en ander over de optimist.  Met de nadruk dat het ‘omslaan met een optimist  of
andere boot’ hét in het ‘echt’ er héél anders aan toe gaat. 
Wico: ‘In het zwembad is het lekker warm en helder water. Het buitenwater is troebel en veel
kouder.’

Om 13.45 uur  heeft  iedereen zich  omgekleed  en krijgen de 12 cursisten een zwemvest
aangereikt in het zwembad.
Onder toeziend oog van de drie instructeurs wordt dat karwei geklaard. Rob legt uit waarvoor
dat fluitje dient. Ze mogen er 1 keer zo hard ze kunnen erop blazen en daarna alleen in
noodgevallen, want daar is het namelijk voor! 

De 12 cursisten worden over twee groepen
van  6  verdeeld.  Er  worden  nog  wat  lijnen
aan de optimist bevestigd. In de breedte van
het bad houden Rob en Richard de optimist
in  bedwang.  De  eerste  cursist  gaat  het
proberen. 
In geen tijd is Wico één met zijn cursisten.
En  is  hij  er  vóór  zijn  jeugdzeilers.  Wico
eigen, moedigt hij zijn cursisten aan. Rob en
Richard  dragen  ook  hun  steentje  bij.  De
wedstrijdzeilers, in hun droogpak of wetsuit
mét zwemvest aan, hebben engelen geduld.
In het ondiepe heeft Eric Goedel de touwtjes
in  handen.  De jonge dames en heren van
jeugdzeilen  1  mogen  allereerst  de

zwemvesten  weer  uittrekken.  Daarna  in  het  bad  springen  en  onder  de  poortjes  en mat
doorzwemmen. ‘Héééé…!! Hét is de bedoeling dat je die poortjes op de bodem laat staan!’ 
Daarna mogen ze weer de vesten aantrekken. ‘Spring maar weer het bad in…’ En ja …
hoor….: 6 van de 6 vesten zit veel te los. Eén voor één weten ze nu dat ze het vest strakker



moeten aantrekken. Ze hebben ter plekke ondervonden (heel belangrijk) hoe het voelt en
wat er gebeurt. Eric legt uit wat de gevolgen kunnen zijn als het vest te los zit. 
Het valt  niet mee om met vest te zwemmen en helemaal niet om onder die mat door te
komen. Het gaan zitten op zo’n fender vereist handigheid en concentratie. Het blijkt dat die
kleine fenders het makkelijkst gaan!
Als ze alle 12 een keer zijn omgeslagen heeft Eric een ‘fenderbal’,  een balspel met een
kleine ronde fender, in het ondiepe bedacht. Ondertussen wordt de optimist en de fenders
opgeruimd. 
Een van de jeugdzeilers wil zijn vest uit, omdat hij dan véél harder kan zwemmen! 

Om 15.15 zit iedereen weer hoog en droog in de kantine. Eric sluit deze middag af door
iedereen te bedanken voor zijn positieve inzet en aanwezigheid. 

Commissaris opleidingen WVA
Hannie Meskers-Warmerdam

Eerste les JZ1

12 kinderen telt de klas JZ1. En ze zijn wildenthousiast. Vrijdagavond 3 mei beleefden ze de
eerste les. Fotoos zeggen meer dan woorden:



Inmiddels zijn ook 6 cursistjes met hun lessen JZ2 begonnen (helaas nog geen fotoos)



Verslag Koninginnerace

De laatst mogelijk te zeilen Koninginnerace
is ook al weer voorbij. Geen overweldigend
groot deelnemersveld maar toch genoeg om
een  leuke  wedstrijd  op  te  zetten;   6
Kajuitklasseschepen; 6 open-klasseboten en
13 Lelievletten.

 Het  weer  was prachtig;  maar  errug koud!
Een  fijne  niet  te  sterke  wind  die  heen  en
weer  zwalkte  van  noord-   naar  zuid-west.
Uiteindelijk  besloot  de  wedstrijdleiding  na
veel wikken en wegen dan toch naar een te
verzeilen baan: nr 7. Ongeveer 1,5 uur na
de start waren de meeste boten gefinished.
Iedereen  had  lekker  gevaren  als  je  de
commentaren mag geloven.

Hierbij  nog  een  paar
foto’s  van  het
evenement:



Advertentie

Te Koop Aangeboden:   BJ 17
Vraagprijs: 14.500 euro

We bieden onze boot aan, wegens 
gezondheidsproblemen. 
Het is een open zeilboot, type BJ 17. Tweemast, 
loggergetuigd.
Hoewel in 2005 gebouwd, is hij nog als nieuw. We hebben 
er slechts enkele weken, maar wel met veel plezier, mee 
kunnen varen.

Specificatie:
Lengte 5.30 m
Breedte 1.80 m
Diepgang 0.17-1.30 m
Zeilopp. Ca 15.8 m

Het schip heeft een sandwich epoxy romp. De mast is van carbon, erg licht dus.
Er is een ophaalbaar midzwaard. Potdeksel, vlonders, bankjes zijn van teakhout.
Het  schip weegt ong. 250 kg.Er wordt een z.g.a.n. kantelbare trailer bijgeleverd van 
Pega. 
Er is een op maat gemaakte, blauwe dektent.
Verder zijn er twee carbon riemen met uitneembare dollen en een wrikriem. 

Informatie over het type: www.jachtbouwbartjanbats.nl
Informatie over dit schip: Dorreke Wielenga/Jan Hooiveld 06 40875989

http://www.jachtbouwbartjanbats.nl/


De werkdag weer een ongekend grote opkomst kende
Het nodige werk weer heel snel werd gedaan
De meeste boten alweer in het water liggen
De Koninginnerace dit jaar voor de laatste keer gevaren is
Hiervoor volgend jaar de Koningsrace voor in de plaats komt

Er nog een mooie motorboot aan het Wierhoofd te koop ligt
Er weer een mooi watersportseizoen voor de deur staat
Er voor juni, juli, augustus en september warm weer wordt voorspeld
Ook de maand mei een supermaand wordt
Sail Den Helder een mooi spektakel belooft te worden
Hans Z. weer enorm zijn best heeft gedaan op deze krant
Red Dragon niet meer rood of blauw, maar nu grijs is
Met Pasen al een team boten naar Engeland wilde varen
Het zo bokkoud was en verkeerde wind noodzaakte om er een rondje
Noord Holland van te maken
De zeilopleiding weer volgeboekt is
De geslaagde TKN cursisten een 3-daagse reis gaan ondernemen
Op 25 en 26 mei het clubkampioenschap wordt verzeild
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien

Interview

Hans en ik hebben ooit eens gezegd; waarom niet vaker een vrouw als geïnterviewde.
Welnu, op de najaarswerkdag van 2012 sprak ik met Marisa Sneekes-Mink en hoorde dat
haar man Cees samen met vriend/collega Kees Jonker uit Anna Paulowna een Friendship
28 hebben liggen in Enkhuizen. Cees is geen lid van de vereniging maar Marisa wel. Hoe dit
zit lees je in het onderstaande interview. De afspraak was snel gemaakt; om 20.00 uur, als
de kinderen in bed liggen. Zo toog in aan het einde van een zonovergoten maandag naar de
Grote Sloot tussen Schagerbrug en Oudesluis. Hier staat het huis van Marisa en Cees, het is
een Provinciaal monument uit 1635! Ja, je leest het goed, ruim 350 jaar oud. Dit zie je er van
binnen absoluut niet aan af, wat een juweeltje en wat een ruimte! Marisa vertelt mij welke
voorwaarden de Provincie er  aan stelde om het  huis  te mogen verbouwen,  dit  was niet
gering.
Maar….de koffie is ingeschonken en we gaan over naar het interview.

Wie is Marisa Sneekes-Mink?
“Ik ben geboren aan de Burgerweg in Burgerbrug op 11 oktober 1973. Ik heb een 2 jaar
jongere zus.  Mijn  vader werkte jarenlang als timmerman bij  Aannemersbedrijf  Bouwes in
Burgervlotbrug, terwijl mijn moeder het gezin en het huishouden draaiende hield. Zo ging dat
vroeger. In Burgerbrug heb ik 6 jaar lang de lagere school bezocht, daarna ging ik naar het
BAC ( Bernhardus Alfrink College ) in Schagen, waar ik op de Havo ben geweest, met een
jaartje extra. Na de Havo heb ik in Delft een 3-jarige MBO studie voor laboratorium onderwijs
gevolgd en ben afgestudeerd als botanisch analist”



Hoe is jouw werkzame leven?
“Na mijn studie in Delft kwam ik in dienst bij BeJo Zaden in Warmenhuizen. Hier heb ik twee
jaar gewerkt. Daarna ging ik werken als laborant bij Synteny Biotechnologie in Dirkshorn. Dit
heb ik ook twee jaar gedaan. Na deze twee jaar heb ik mij laten omscholen via Randstad tot
secretaresse.  Wat  inhield:  werken  en  leren.  Ik  kwam  terecht  bij  CardoDoor  in
Heerhugowaard,  een  bedrijf  waar  Crawford  deuren  werden  gemaakt.  Hier  ben  ik
omgeschoold tot personeelsfunctionaris, welk werk ik vier jaar heb gedaan. In 2002 heb ik
besloten om voor mezelf te gaan werken als personeelsadviseur. Dit in de ruimste zin, alles
op gebied van ziekteverzuim, personele problemen en vraagstukken.” Op de website van
Marisa’s  bedrijf  www.Xanthus.nl vind je heel veel info over haar werkzaamheden. Marisa
vertelt: “Dit doe ik al weer ruim 10 jaar en sinds januari 2013 heb ik er een compagnon bij en
werk ik nu samen”.

Hoe heb je Cees leren kennen?
Dit is een leuk verhaal. Tijdens een wintersportvakantie in 2000  in Oostenrijk. Een jaar later
ontmoetten we elkaar weer in hetzelfde kleine plaatsje in Oostenrijk tijdens de vakantie. In
het tussenliggende jaar hebben we elkaar nooit   gezien. Ook niet in Schagen tijdens het
uitgaan. 
Het frappante was dat ik aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug woonde en Cees aan de
Grote Sloot in Schagerbrug. Cees dacht na die tweede vakantie in 2001: Ik zal dat meisje
toch maar eens bellen. Hierna viel het kwartje. In 2003 zijn we getrouwd en zijn we gaan
wonen in ons huidige huis. Inmiddels hebben we twee dochters, Sofie van 7  en Audrey van
4 jaar oud”.
Cees is een van de firmanten van het bekende bedrijf  Fa. Sneekes en Zn. aan de Korte
Ruigeweg in Schagerbrug.
Hoe is jouw watersportverleden?

http://www.Xanthus.nl/


Marisa  begint  te  lachen.  “Ik  heb geen watersportverleden,  tenminste  als  je  vissen  geen
watersport noemt, mijn vader was een fanatieke visser en ik leerde ook vissen. Cees en ik
zijn 3 dagen op huwelijksreis geweest op de Friese wateren. Langer kon niet. Wat ik me
ervan herinner zijn de sluizen en de vele bruggen en de motor die regelmatig niet  wilde
starten. Tijdens een vakantie aan de Franse Atlantische kust heb ik zeilen geleerd,  daar
werd ik gelijk voor de leeuwen gegooid. De baai waar de lesbootjes lagen liep een  keer per
dag vol water en dan voeren we de zee op, samen met een instructeur in een motorbootje en
zes zeilbootjes. De eerste keer waaide het 6 Bft. Drie bootjes sloegen om, maar ik wist met
veel moeite overeind te blijven. De instructeur zei dus dat ik kon zeilen. Mijn nichtje Carlijn
Sneekes haalde mij over om bij de WVA zeillessen te gaan nemen. Onder leiding van mijn
instructeur Arie de Vies uit Slootdorp, die altijd rustig bleef, in tegenstelling tot ik. Arie zei wel
eens:”  Je  draait  in  het  rond als  een drol  in  een pispot”,  maar  ik  haalde mijn  Kielboot  I
certificaat.  Het  mooiste  wat  ik  aan  KBI  heb  overgehouden  en  dan  met  name  aan  de
instructies van Arie, is dat ik zeilen nu prachtig vind omdat ik niet meer bang ben! Dit jaar ga
ik door voor KB II. Mijn instructeur wordt dan Koen Benschop. Ik ben dus lid van de WVA,
ondanks dat onze boot in Enkhuizen ligt”. 

Lees je het clubblad?
“Ja zeker, ik lees eigenlijk alles. Ook alle verhalen. Ondanks dat ik nog maar een jaar lid ben
heb ik ook meegeholpen op de werkdagen. Die oproep voor hulp kwam dus ook bij goed
over. Niet alleen leerzaam, want de cursisten mochten de Centaurs helpen optuigen, maar
ook gezellig, dan zie tenmminste hoeveel leden de vereniging wel niet heeft!”.

Heb je nog andere hobby’s?
“Ja, ik volleybal in ’t Zand en ik tennis in Schagen
bij  de  STC.  Verder  is  mijn  gezin  en  mijn  man
natuurlijk mijn grootste hobby. Ook mijn werk, dat
ik gemiddeld drie dagen per week doe, vind ik wel
een hobby”.

Ben je een zomer- of wintermens?
Hier twijfelt Marisa even met antwoorden. “Toch
ben ik meer een zomermens. Je humeur wordt er
beter van, ik hou van de zomer en de warmte, de
zon  en  lekker  buiten  kunnen  zitten.  Maar  de
wintersport is ook erg fijn”.

Wat vind je van het  niet  door  gaan van het
Wieringer Randmeer?
“Eerlijk gezegd heb ik er weinig beeld bij, ik heb
het ook niet gevolgd, maar het belachelijke is dat
in mijn ogen er zo veel geld en tijd is ingestoken en  dat het toch is afgeblazen zal wel een
afweging van kosten / baten zijn geweest”. 

Inmiddels is ook echtgenoot Cees thuisgekomen. Ja, als firmant stopt je werkdag eigenlijk
helemaal niet, want de mobiel gaat regelmatig over. Cees en Marisa zoeken nog even op de
iPad naar een paar leuke foto’s welke ik kan gebruiken bij dit interview en mailen deze gelijk
even door. Marisa bedankt voor de tijd die je voor mij wilde vrij maken.

Cees Dubbeld



Watersporten kan iedereen !

Het bovenstaande is absoluut juist. Van 15 april tot en met 18 april ben ik voor de Stichting
Sailwise op het Robinson Crusoe eiland in de Loosdrechtse Plassen geweest. Watersport
bedrijven met mensen met een beperking. Inmiddels doe ik dit als vrijwilliger al weer voor het
10e jaar.  Ooit  op  aanraden  van  mijn  schoonzoon  Ruud  ben  ik  er  mee begonnen,  toen
Sailwise nog Nebas/NSG heette, wat staat voor Nederlandse Bond voor aangepast sporten.

In  het  kort  komt  het  hier  op  neer:  Sailwise  verzorgt  tegen  een  marktcomform  tarief
watersportvakanties  voor  mensen met  een beperking  in  welke  zin  dan ook.  Lichamelijk,
zintuigelijk,  doof,  blind,  mensen  met  een  amputatie,  leerlingen  van  mytylscholen,
revaliderenden enz. Sailwise heeft een eiland in de Loosdrechtse Plassen,  waar gevaren
wordt met open zeilboten zoals Randmeer, Ufo, Lelyvlet, trimaran, Wherry ,Access Dinghy,
catamaran en kano en een tweetal voor rolstoel aangepaste zeilboten met elektrohulpmotor
en joystick- of stuurwielbediening. Vanuit Enkhuizen wordt gevaren met een 2-mast Klipper
van 33 meter, de Lutgerdina,  op het IJsselmeer en de Waddenzee en vanuit Elahuizen in
Friesland  met  een  polyester  catamaran  van  20  meter,  geschikt  voor  rolstoelers,  die
dagtochten maakt op het IJsselmeer en de Friese meren. 

Maandag morgen hadden wij
ons, 6 vrijwilligers, verzameld
op  de  steiger  achter  het
Golden  Tulip  hotel  in  Oud
Loosdrecht  waar  het  pontje
van  het  eiland  ons  op  zou
pikken.  Een  uurtje  later
kwamen  de  leerlingen  van
Mytylschool  De  Brug  uit
Rotterdam, 16 leerlingen en 3
leerkrachten, om 4 dagen van

het  water  te  genieten.  Na  de  introductie,  kamerindeling  en  bedden  op  maken-  er  is
overnachtingsmogelijkheid voor 26 personen- werd gelijk een zeilindeling gemaakt. Het weer
was prachtig om te kano-en in de jungle ten noorden van de
Oud Loosdrechtse Dijk. Het was dus ook niet vreemd  dat wel 13 kinderen kozen voor de
kano. Een mooie tocht, de plas over en door smalle  kreekjes met overhangende bomen en
struiken, waar op een zeker moment ook nog een ree gespot werd. Van de wind merkte je



niets en het enige geluid wat je hoorde was van de vogels. Kortom een prachtig rondje van
ruim 2 uur. ’s Avonds kon er ook nog gevaren worden maar unaniem werd gekozen voor het
kampvuur.
De volgende morgen opnieuw de keuze, wat gaan we doen. Mooi zeilweer en een zonnetje,
het was dus niet vreemd dat velen kozen om een mooi rondje over de plassen te zeilen of
opnieuw met de kano op stap voor een tocht van ruim 3 uur over de plas de Vuntus.  Lunch
om 13.00 uur en daarna opnieuw een programma. Dit werd een puzzeltocht op het water.
Zoek het eiland De Meent en vind de verrassing. Aan de wind kruisend naar het zuidelijk
gedeelte van de plas. Daarna voor de wind met 7 knopen voortgang weer terug naar het
eiland.  Ik mocht,  omdat ik met 7 ! mensen, waarvan 3 in een rolstoel voer, een kwartier
eerder  vertrekken,  jammer  genoeg  kwamen  we  als  2e boot  op  De  Meent  aan  en  was
inmiddels de verrassing al gevonden. 
Na het avondeten had Barbara nog een leuk alternatief in petto: racen met een RIB, er was
een Rib met 40 pk en eentje – een splinternieuwe – met 50 pk die eigenlijk  nog niet op
topsnelheid mocht varen.De bedoeling was om zo snel mogelijk het eiland te ronden. Alle
deelnemers, rolstoeler of niet,  lieten zo’n tochtje niet aan zich voorbij  gaan. Later op de
avond verzorgden de leerlingen een bonte avond, zodat we ons niet hoefden te vervelen.
Ook  de  3e dag  werd  er  weer  gekanoed  en  had  de  Wherry,  een  2-mans  roeiboot  met
stuurman evenals de Access Dinghy, veel belangstelling. Wij, de vrijwilligers, hadden er ook
schik  in  om lekker met  de jeugd te zeilen  en hen de diverse zeiltechnieken te leren.  Ik
begeleidde 2 Access Dinghy’s, die regelmatig met het eiland in aanvaring kwamen. Maar er
kan eigenlijk niets verkeerd gaan, de bootjes kunnen veel hebben en slaan niet om, vanwege
de diepe en zware kiel. 
De laatste  morgen,  begon erg winderig,  de voorspelling  was  dat  de wind wel  6  Bft  zou
worden, dit is voor de leiding van het eiland de maximale windsterkte waarbij gevaren wordt.
Ik  had  inmiddels  al  2  rolstoelen  in  de  boot  vastgesjord,  toen  Barbara-  de dienstdoende

eilandbeheerder  en
gastvrouw  -   besloot  de
zeiltocht  af  te  gelasten,
het  waaide  inmiddels  7
Bft.  Genoeg  gelegenheid
voor  de  schoolleiding  om
de koffers  in   te  pakken,
een  spelletje  kubben  te
spelen en om in 2 ploegen
met het pontje weer naar
de  vaste  wal  te  varen.
Hier zouden om 15.00 uur
de busjes  klaar staan om
de deelnemers weer naar
Rotterdam te brengen.
Over  deze  prachtige
watersportervaring  zal

nog vaak nagepraat worden en inmiddels zijn weer vele foto’s over en weer uitgewisseld.
Heb  je  evt  ook  interesse  om  vrijwilliger  te  worden?  Kijk  dan  eens  op  de  site
www.watersportenkaniedereen.nl

Cees Dubbeld

http://www.watersportenkaniedereen.nl/


Nieuwsbrief Wieringer skuutje WR60
april 2013

De restauratie van het Wieringer skuutje gaat gewoon door, ondanks dat de dagen
afgelopen maanden kort waren en het koud was. Natuurlijk is het tempo lager dan op
mooie zomer dagen. Dat betekent dat er meer tijd was voor andere klussen die ook
gedaan moeten worden.
Hierbij een overzicht.

Schipperscursus
Afgelopen september is de schipperscursus
gestart. 15 Deelnemers maken daarbij
kennis met vele kanten van houten
vissersschepen en in het bijzonder het
Wieringer skuutje.
De laatste van de 4 theorieavonden is achter
de rug. Daarop werd onder andere via
garens en strengen zelf touw geslagen.
In mei volgen nog een aantal
praktijkbijeenkomsten. Deze vinden plaats
aan boord van de Wieringer aak WR 4.

Zeilnaaien
Afgelopen winter is een begin gemaakt met
het maken van de zeilen. Elke donderdag
wordt door een groep zeilnaaiers op de
nettenzolder van de CIV in Den Oever (de
Coöperatie) gewerkt aan een grootzeil, fok,
grote kluiver en kleine kluiver. De zeilen
worden handgenaaid van vlasdoek no.1 en
no.6 en voorzien van hennep lijktouw.
Het is de bedoeling dat komende winter de
klus zal worden afgerond. 

Mast
In Andijk is een oude mast van vermoedelijk
een Volendamse botter op de kop getikt. De
mast zag er op het eerste gezicht niet fraai
uit maar na nadere bestudering bleek het
om fijnjarig grenen te gaan. Omdat de mast
veel te dik is voor het skuutje, ziet het er
naar uit dat we hiermee, nadat de mast
dunner is gezaagd en geschaafd, een fraaie
nieuwe mast voor het skuutje hebben.



Postzegels
De speciale postzegels waarmee je aangeeft
dat je de restauratie van het skuutje
ondersteunt, zijn nog steeds verkrijgbaar.
Ondanks dat de posttarieven verhoogd zijn,
is de prijs van de speciale postzegel NIET
verhoogd: € 6,00 voor een velletje van
10 postzegels voor brieven tot 20 gram.
De postzegels zijn verkrijgbaar bij
'Boekhandel Burghout' in Hippolytushoef en
bij 'De Kade' aan de Hofstraat in Den Oever.
Ook het door Hans Blank gemaakte bronzen
skuutje (€ 300) is nog steeds verkrijgbaar. 

Motor
Dankzij een gift van de ’Noordhollandsche
van 1816’ hebben we een nieuwe motor
voor het skuutje kunnen kopen: een Volvo
Penta D1-30 van 20,9 kW (28 pk). Hij is
aangeschaft bij de firma MYS uit Medemblik
die ons een aantrekkelijk aanbod had
gedaan.
De motor is voorlopig nog opgeslagen. Hij
kan nog niet in het schip geplaatst worden
omdat er nog eerst een fundering voor de
motor gemaakt moet worden.

Linoleumsnedes
Marijke van Wijk is bezig
10 linoleumsnedes te
maken rond de
restauratie van het
skuutje. Vijf zijn daarvan
klaar. Van de snedes
zullen ansichtkaarten
worden gedrukt. Van één
van de linoleumsnedes is
een wenskaart gedrukt (€
1,50). Door een originele
afdruk te kopen
ondersteun je de
restauratie van het
skuutje. Van elke
linoleumsnede worden 30
afdrukken gemaakt op
speciaal papier. De prijs
van een genummerd
exemplaar van
10 cm x 15 cm is € 30,-.
In een witte lijst van 20 cm x 26 cm kost een linoleumsnede € 36,-.
De hele serie van 10 originele afdrukken kost € 200, inclusief lijsten € 250.



Drijvende steigers, historische hoek
Toen het skuutje vorig jaar tijdens de
Flora en Visserijdagen op de kade van de
haven van Den Oever stond, kwamen we
erachter  dat het schip net iets te klein is
om goed tussen de meerpalen te kunnen
afmeren.  Doordat het korter is dan de
Wieringer aken  bestaat het gevaar dat
het schip naast een meerpaal terechtkomt en beschadigd wordt door de kademuur.
Na overleg met de havenmeesters en de gemeente Hollands Kroon is besloten bij het
Waddenfonds een bijdrage te vragen voor het maken van een drijvende steiger. We
denken aan een paar steigers waar ook de reeds in de haven liggende Wieringer aken
aan kunnen komen te liggen en ook plaats is voor een bezoekend schip.
Daarmee wordt de 'historische hoek' in de haven van Den Oever voor
geïnteresseerden een stuk toegankelijker.
Wat nog niet rond is, is de financiering van het project. De Stichting Vrienden van de
Wieringer Aak heeft zich garant gesteld voor € 9000. De komende maanden zullen er
acties plaatsvinden om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Flora- en visserijdagen
Ook in 2013 zal het skuutje tijdens de 
Flora en visserijdagen (zaterdag 24, 
zondag 25 en
maandag 26 augustus) op de kade van 
de haven van Den Oever bewonderd 
kunnen
worden.
Tijdens deze dagen zal er actie gevoerd 
worden voor de financiering van de 
drijvende steigers waaraan het skuutje 
moet komen te liggen.

Sponsorfietstocht
Hein Teijken, secretaris van Botterbehoud,
heeft het initiatief genomen om een
sponsortocht ten behoeve van de restauratie
van het skuutje te houden.
De bedoeling is dat de tocht rond de 21 juni
(de dag met het meeste daglicht) gaat
plaatsvinden: in 1 dag langs de oevers van
het IJsselmeer, ongeveer 340 km.
Er is contact met enkele fietsers op
Wieringen.
Neem contact met Hein Teijken,
038-454 81 17, hpteijken@live.nl, op als je
ook geïnteresseerd bent.



Berghout
Het houtwerk vordert. Alle spanten zijn
onderhanden genomen. Een groot deel is
vervangen, een aantal is opgekalefaterd 
en terug in het schip geplaatst. Het vlak is
vernieuwd en de huidgangen zijn tot aan 
het berghout (de 'stootrand') vernieuwd. Er
is een begin gemaakt met het berghout.
Komende weken zal daar verder aan
gewerkt worden.
Geïnteresseerden zijn altijd welkom op het
werfweiland aan de Westerlanderlaan in
Westerland. Als je met een groep 
personenkomt vinden het prettig als daar 
van tevoren een afspraak over gemaakt 
wordt.

Loterij
Afgelopen oktober vond de trekking van
de loterij plaats. Mark Zijlstra, onder
toezicht van Dick Butijn, trok de winnende
loten. De winnaars, Ivor van Klink uit
Makkum, Rindert Jansen uit Slootdorp en
Reijer Jorna uit Den Oever kregen uit
handen van Hans Blank een door Hans
gemaakt bronzenskuutje.

Na de restauratie
Omdat de restauratie veel grondiger plaatsvindt als oorspronkelijk gedacht werd, zal
de tewaterlating nog niet komend najaar plaatsvinden maar vermoedelijk in het
voorjaar van 2014.
Op dit moment wordt gekeken wat er dan met het schip gaat gebeuren en hoe het
geëxploreerd kan worden. Daarbij vinden ook gesprekken plaats met verenigingen die
affiniteit hebben met zeilen en met Wieringen om te kijken of er een nauwe
samenwerking mogelijk is. Voorop daarbij staat het streven het schip op Wieringen te
houden en dat velen met het schip regelmatig kunnen kennismaken.

Giften
De financiering van de restauratie ligt op koers.
Afgelopen half jaar hebben we giften ontvangen van
- Boersen machines uit Oosterland
- Deep BV, Hydrografie & Geofysica uit Amsterdam
- Dorpsfeest Westerland
- Lionsclub Wieringermeer
- Luyt Machinefabriek uit Den Oever
- MYS uit Medemblik
- Noordhollandsche van 1816 uit Oudkarspel
- Prins Berhard Cultuurfonds
- Rotary Wieringerland



- Scheepsreparatiebedrijf Gerrit van Zoonen, De Haukes
- Soroptimsten Wieringerland
- Transportbedrijf Kaan uit Hippolytushoef
- Wieringer Vistival
Naast de giften van bovenstaande bedrijven, kregen we ook veel steun van individuele
personen. Op dit moment zijn we aan het kijken welke acties we kunnen gaan houden 
waarmee de financiering van de drijvende steiger kan worden gedaan.
Als er suggesties zijn dan horen we die graag!

Website www.wr60.nl
Op de website www.wr60.nl zijn 
de vorderingen rond de 
restauratie te volgen.
Regelmatig worden nieuwe 
ontwikkelingen gemeld. Ook 
staan er vele, vaak historische, 
foto’s op de website en is het 
verslag te vinden van wat er 
allemaal is gebeurd sinds het 
skuutje in november 2011 terug 
op Wieringen is gekomen.

Stichting Vrienden van de Wieringer Aak
Het skuutje WR60 is eigendom van de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak. Het
bestuur bestaat uit Kees Hos, Mark Zijlstra en Tjeerdo Wieberdink.

Het adres van de stichting is:
Secretariaat Stichting Vrienden van de Wieringer Aak
per adres Tjeerdo Wieberdink
Stroeërweg 37
1777 NE Hippolytushoef
0227-51 23 04
06-20 13 53 37
tjeerdo@wieberdink.nl

__________________________

mailto:tjeerdo@wieberdink.nl


Bestemming onbekend! Durf jij het aan?

Ben  jij  op  zoek  naar  een  avontuurlijke
jongerenvakantie,  heb  je  geen  zin  in
bestemmingen  zoals  Lloret  de  Mar  of
Chersonissos?  Vaar  dan  mee  op  zeilschip
Eendracht  naar een onbekende bestemming in
binnen- of buitenland!
Onvergetelijke reis
In  augustus  organiseert  de  Eendracht  drie
zeilvakanties voor jongeren van 15 tot en met 25
jaar vanuit Scheveningen op een van de grootste
zeilschepen  van  Nederland!  In  zeven  dagen
maak  jij  aan  boord  van  het  60  meter  lange
zeilschip Eendracht een onvergetelijke reis met
veel  actie,  gezelligheid  en  avontuur.  Tijdens
deze reis draai je samen met je leeftijdsgenoten
mee in het wachtsysteem van vier uur op en acht
uur af. Je leert zeilen, je staat achter het roer en
vormt samen  een echt team. Naast actief zeilen
is er ook genoeg tijd om te relaxen aan dek en

voor   de meest  gezellige  themafeestjes aan boord.   Je wordt  één met de professionele
vrijwillige crew, die je tijdens deze reis aan boord en op de wal begeleidt.
Een jongerenzeilvakantie van zeven dagen op de Eendracht kost € 450,- en is op basis van
volpension. Drankjes zijn voor eigen rekening. 
3-8-2013 t/m 10-8-2013 vanuit Scheveningen
10-8-2013 t/m 17-8-2013 vanuit Scheveningen 
17-8-2013 t/m 24-8-2013 vanuit Scheveningen naar Vlissingen
Kijk voor meer informatie op http://www.eendracht.nl/zeilmee/4/jongeren.
Contact: info@eendracht.nl | 010-4486186 | www.eendracht.nl 

http://www.eendracht.nl/zeilmee/4/jongeren


AGENDA

25 - 26 mei          Clubkampioenschap       Sjoerd v. dr. Werf

8 - 9 juni              verenigings  sloep zeilen     M.W.V.

14 -15 juni           Zeilen voor mensen met beperking Cor Walrave    

18  juni           Vierhaven wedstrijden       Theo Souren / Boukje  Bijpost

20 - 23 juni           Sail   Den Helder

29 - 30 juni         Combi Zuiderzee  Jeugdwedstrijden       Gerrit v. Lohuizen

7  juli                    Scharren race                 Hans Zijm

23 -24         24  uurs race, Medemblik

30 & 31 aug. &

 1 sept            N.K. Spanker +  Top klasse Sjoerd v.dr. Werf

7 - 8  sept.         Burgermeester Post bokaal   M.W.V.

22   sept.              Paling race                               Gerrit v. Lohuizen

2 november  mosselenavond

 

P. S. 

6 juli – 25 aug. Zomervakantie   scholen   


