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De gemiddelde jaartemperatuur is een getal dat over de jaren heen niet al te veel 
varieert. Het kon dan ook niet anders dat na het koude en winderige voorjaar er eens 
een warmere periode moest aanbreken. En dat is prima gelukt! Vanaf begin juli is het  
overwegend prachtig zomerweer met niet teveel wind. Iedereen blij!

De  zomer  is  echter  voor  de  schrijvende  pers;  dagbladen  etc.  ook  altijd  de 
komkommertijd.  De kranten zijn  wat  dunner;  er  is  wat  minder  nieuws om erin  te 
zetten; de politiek is op vakantie (eh… dat heet deftig zomerreces geloof ik); dus 
weinig  om  verslag  van  te  doen.   Ook  ons  clubblad  kent  dat  verschijnsel;  het 
zomernummer is altijd wat magerder. Toch is de redactie er in geslaagd om nog een 
lekker  gevuld  krantje  te  maken.  Uiteraard  de  vaste  rubrieken  waarin  voorzitter; 
bestuur  en  diverse  comissies  hun  mededelingen  doen.  Maar  ook  zomaar  een 
spontaan verslagje van een jeugdlid: Marijn bedankt! 
De jeugd is trouwens behoorlijk aktief geweest in hun Optimistjes. Er zijn weer vele 
geslaagden voor de diverse zeilopleidingen.
En dan nog het gebruikelijke interview met een markant clublid; ditmaal een zeer 
aktieve dame!
Het Wieringer Skuutje WR60 vordert  gestaag; ook daarover is het laatste nieuws 
opgenomen. (Tijdens de Flora en Visserijdagen in den Oever 24 – 26 augustus  is  
het skuutje natuurlijk weer te bewonderen.)
En dan blijft er nog wat ruimte over. Wat doe je daarmee?  Foto’s natuurlijk!

Veel Lees- en Kijk-plezier met deze aflevering van de clubkrant.

HansZ

Het volgende clubblad verschijnt eind oktober, uw bijdrage graag inleveren vóór 15 oktober

Vanuit de preekstoel



De weergoden zijn ons de afgelopen weken goed gezind. Soms wat weinig wind, 
maar al met al prachtig weer voor de watersport.

Terugkijkend op de Familiedag en Scharrenrace troffen we het met het weer. Het  
animo  was  enigszins  beperkt.  Desalniettemin  hadden  we  in  de  middag  een 
spannende vaarwedstrijd. Vanuit de media was er ook belangstelling voor onze club. 
Dit resulteerde in een leuk artikel in de krant.
Onze jeugdzeilers hebben hun kunde tijdens deze dag vertoond in de haven.
Wederom wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hen is het 
onmogelijk om deze activiteiten te organiseren.
Ondanks de matige opkomst tijdens de Familiedag is het belangrijk onze club naar 
anderen toe te presenteren.

Het doet me deugd om op de dinsdagavond bij de wekelijkse zeilwedstrijden nieuwe 
gezichten te zien. Belangstellenden zijn altijd van harte welkom op deze avond. Het 
is opvallend dat leden vanuit de cursussen, waaronder de kielbootopleiding, deze 
avonden hebben ontdekt.

Er staat op onze haven een groot evenement gepland. Van 29 augustus tot en met 1 
september  wordt  de  N.K.  Spanker  en  K.K.  Top  gehouden.  Vrijwilligers  zijn 
drukdoende om het verloop zo professioneel mogelijk te laten verlopen.

Het weekend ervoor wordt de 24-uursrace van Medemblik gevaren. Ook dit jaar zijn 
er weer clubgenoten van de partij. Ik hoop dat de weergoden dit jaar beter gestemd 
zijn.

Rest mij iedereen nog een mooi vaarseizoen toe te wensen. Veel succes met al uw 
activiteiten.

Graag tot ziens.

Peter Oudhuis
Voorzitter



Mededelingen bestuur

Dinsdagavond wedstrijden
Iedere dinsdagavond wordt  vanaf  19.30 uur  een wedstrijdrondje  gevaren met  de 
leden van de vereniging. De inschrijving is 1 euro 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

Vrijwilligers oproep: kantinebezetting NK Spanker en NK Top
Zoals in de opening al aangekondigd wordt 30 augustus tot en met 1 september het 
NK Spanker  en  het  NK Top op het  Amstelmeer  gevaren.  Wij  zoeken voor  deze 
dagen nog vrijwilligers voor bezetting van de kantine! Wilt u een steentje bijdragen 
aan deze mooie wedstrijden meldt u dan aan voor één of meerdere dagdelen bij 
commissaris  wedstrijden  Gerrit  v  Lohuizen  (wedstrijden@wvamstelmeer.nl)  en/of 
secretaris Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl).

Vrijwilligers oproep: verbouwing dijkmagazijn
De  plannen  worden  nog  uitgewerkt  en  het  duurt  nog  even  voordat  we  met  de 
verbouwing starten, maar bij  deze alvast een oproep voor handige leden die met 
sanitair, tegels etc goed overweg kunnen. Gepland als winterklus, dus als u van de 
winter een steentje wilt bijdragen meldt u dan bij commissaris haven Jos Halsema 
(joshalsema@hotmail.com)  en/of  secretaris  Annemarie  Pijnacker 
(secretaris@wvamstelmeer.nl).

Oproep comité: inzet ligplaatshouders vrijwilligerswerk
Ook al zijn de laatste werkdagen behoorlijk goed bezocht geweest, we moeten nog 
steeds concluderen dat  het  vele  verenigingswerk  daar  omheen vaak op dezelfde 
schouders terecht komt.  Zoals in de voorjaars ALV aangekondigd willen we een 
voorstel uitwerken om alle ligplaatshouders meer in te zetten voor werkzaamheden 
binnen  de  vereniging.  Het  voorstel  zal  in  de  najaarsvergadering  aan  de  leden 
voorgelegd worden. We maken het voorstel graag samen met enkele leden. Heeft u 
interesse om hierover mee te denken laat het ons zsm weten. Meldt u ook hiervoor 
aan bij commissaris haven Jos Halsema (joshalsema@hotmail.com) en/of secretaris 
Annemarie Pijnacker (secretaris@wvamstelmeer.nl).

Cursus splitsen
Een aantal leden zijn al geweest en enthousiast teruggekeerd: cursus lijnen splitsen 
bij  SailShop Medemblik.  Een cursus wordt  gegeven aan minimaal  8  deelnemers. 
Heeft  u  interesse?  Meldt  u  aan  bij  onze  commissaris  vloot  Michel  Boersen 
(m.boersen@ziggo.nl).

Vacature secretaris
In oktober zal de huidige secretaris, Annemarie Pijnacker, stoppen. Het bestuur is 
dan ook op zoek naar een nieuwe kandidaat. Lijkt het u leuk om bestuurlijk actief te 
worden voor de vereniging en heeft u interesse in deze vacature, meldt u dan bij de 
voorzitter Peter Oudhuis en/of secretaris Annemarie Pijnacker.

Ongewenst bezoek haven

http://www.wvamstelmeer.nl/
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In het weekend van 15 en 16 juni zijn  “vreemde” mensen gesignaleerd op de 
haven. Het betreft 3 mannen en 1 vrouw, van naar inschatting Oost-Europese 
afkomst,  die  alle  boten  op  de  foto  nemen.  Vanuit  het  bestuur  is  hierover 
contact geweest met de politie. De politie heeft toegezegd vaker langs te rijden. 
We verzoeken alle leden verdachte zaken gelijk door te geven aan de politie en 
het bestuur en evt. ook kenteken gegevens te noteren. Houdt tevens allen de 
eigen spullen goed in de gaten! MWV is ook ingelicht.  

Bericht van de havencommissie voor alle leden met een walaansluiting

In de afgelopen periode is gebleken dat er wel eens stroom is gebruikt vanuit een
stroomaansluiting die van een ander lid was.
Om dit te voorkomen willen wij benadrukken dat iedereen moet zorgen voor  
een goed slot, zodat alleen de rechtmatige gebruiker van dit stroomcontact gebruik 
kan maken.
Dit voorkomt ook discussies over de afgenomen Kwh.
Lammert is degene die het stroompunt voor elk lid aanwijst. Bij vragen hierover neem 
dan even contact met hem op.

Gerard van Herk
havencommissie



Helaas is het volgende bericht van de havencomissie aan de aandacht ontsnapt en 
dus niet in het vorige clubblad  opgenomen.  Mea Culpa, de redactie, ( in mijn 
persoon -  Hans Zijm)  heeft dus nog wat goed te maken:

Berichten van de havencommissie

Hoewel het weer nog niet uitnodigt voor watersport begint het bij ons toch wel weer 
te kriebelen.
Af en toe een mooie dag met een zonnetje en dan denk je al gauw, we gaan de 
goeie kant op.
Alle rekeningen zijn de deur uit en inmiddels zijn de meeste betalingen binnen.
We hebben voor het komend jaar nog een paar kleine boxen vrij. De ervaring leert  
ons dat deze ook wel weer worden gevuld.
Toch willen wij diegenen vragen, die niet van plan zijn met hun boot naar de haven 
te komen, ons daarover te informeren.
Kunnen wij toch weer iemand anders helpen.
Voor alle duidelijkheid : de box blijft  altijd beschikbaar voor diegene die daarvoor 
heeft betaald.
Het is aan de havencommissie om, wanneer er een ander schip in ligt, de box vrij te  
maken wanneer de  “eigenaar” met zijn boot komt.
Er zijn ook dit jaar weer een aantal nieuwe ligplaatshouders bijgekomen. 
Voor die nieuwe leden is het wellicht handig en verstandig van te voren te gaan 
kijken  waar  je  boot  komt  te  liggen.  Je  kunt  hiermee  voorkomen  dat  hij  in  een 
verkeerde box wordt geparkeerd. Als de penningmeester de betaling binnen heeft, 
krijg je een toewijzing voor de ligplaats met boxnr. toegestuurd.
De Kangt is de steiger aan de straatkant (bij ons clubhuis), Het Wierhoofd Noord is 
de dijk tegenover de Kangt aan de kant van ons clubhuis en Het Wierhoofd Zuid is 
de dijk aan de kant van de Marine watersportvereniging.
Als  je  gebruik  van  de  slipway  of  de  kraan  wil  maken  moet  je  lid  zijn  van  de 
vereniging. Dit lidmaatschap staat op naam. Dus “ik ben de broer van” gaat niet op.
Kosten voor de slipway en kraan zijn per jaar resp. € 5,- en € 22,-. 
De sleutel van de kraan heeft Lammert de Haan. Hij heeft een lijst met daarop de 
leden die betaald hebben voor de kraan. Wanneer je hier niet op staat is het gebruik 
van de kraan niet toegestaan. 
Nog even ter herinnering : wanneer je je boot verkoopt vervalt de ligplaats. Het is niet  
toegestaan  boot  met  ligplaats  te  verkopen.  Neem  in  dat  geval  contact  op  met 
Lammert de Haan of Gerard van Herk.
Wij wensen iedereen een goed watersportseizoen.

De Havencommissie



TE KOOP AANGEBODEN

Hierbij bieden wij onze open zeilboot merk Centaur (kleur blauw) aan waarmee wij  
drie jaar met veel plezier hebben gezeild. Het zeilnummer is 1657, bouwjaar 1987. 
De zeilboot is jarenlang als les boot bij de marine watersportvereniging gebruikt. 

Altijd jaarlijks in de antifouling gezet. Tevens staat de zeilboot in de winter in een 
overdekte stalling.

De zeilboot wordt aangeboden inclusief een zo goed als nieuwe weg/stallingtrailer 
(merk  Damco  3  jaar  oud),  grootzeil  12,3m2,  fok  6,4m2  en  stormfok,  polyester 
deksel, kuipzeil (3 jaar oud), 4 stootwillen,    2 peddels, diverse aanmeerlijnen, anker, 
hoosvat, groot blik antifouling. 

Aanschafprijs 3 jaar terug € 4.500 inclusief accessoires en trailer.

Prijs: t.e.a.b.

Informatie. Yvonne of Sil Zijm tel: 0227-591921

Beschrijving

Lengte 6.2

Bouwjaar 1987

 Merk Centaur

Breedte 2 meter

Diepgang 0.85

Min. gewicht 575 kg

Slaapplaatsen geen

Conditie gebruikt



Verslag 4 havenwedstrijd

Normaal  wordt  de  4-havenwedstrijd  gevaren  op  een  dinsdagavond   zo  dichtij 
mogelijk met de langste dag. Dat ging dus niet omdat alle leden die zoiets zouden 
moeten begeleiden als wedstrijdcomitee er niet waren! En het weer was trouwens 
ook nog pet. Daarom een week uitgesteld. De 4-havenwedstrijd is dus gevaren op 25 
juni.  Goede keus! De zomer liet zich weliswaar nog niet van de goeie kant zien maar 
er  was  al  wel  een voorbode van beter  weer.   Het  was  tijdens de race eigenlijk  
prachtig weer! Met een prachtige wind. De deelname was goed en alle boten waren 
ruim vóór zonsondergang weer binnen. Met name de start van de kajuitklasse was 
een waar spektakel; zie bijgaande foto. Voor de uitslagen zie onze website.



Verslag Scharrenrace

Bram  Keppel  had  als  opper-scharrenbakker  z’n  zaakjes  al  ruimschoots  op  tijd 
opgesteld. En 50 kg schar in voorraad om ons te verwennen.  
Het wedstrijdcomite had besloten om er een echte officiele wedstrijd van te maken; 
maar wel met een zeer afwijkende startprocedure. Die startprocedure werd dan ook 
niet door iedereen begrepen terwijl het toch duidelijk op het mededelingenbord en in 
de  wedstrijdbepalingen  werd  uitgelegd.  Goed  lezen!!!!  Maar  er  is  toch  een  leuk 
rondje gevaren met aan boord van de schepen enkele opstappers en de regionale 
pers. De gezeilde tijd is verrekend met de SW factor. De prijzen die uitgereikt werden 
waren óók nogal afwijkend! In de bestuurskamer staat namelijk een ruime vooraad 
bekers en dergelijke die nooit uitgereikt zijn.  Daarom er maar een nieuw gegraveerd 
plaatje  op  geplakt  en  zo  zijn  er  weer  diverse  schippers  verblijdt  met  een  fraai  
aandenken.  Bijzonder was wel dat de poedelprijs nog niet uitgereikt kon worden: de 
laatste boot was van een wat  minder snel type en het duurde nog bijna een uur 
voordat die er was!
En het was daarna nog lang gezellig op het terras……



Overige verslagen?

Van  de  overige  zeilevenementen  (Clubkampioenschappen;  Sloepenrace;  Combi 
Zuiderzee) zijn helaas geen verslagen. Voor de uitslagen kunt U de WVA-website 
bezoeken. Toch zijn er rond deze evenementen nog wel wat wetenswaardigheden te 
vertellen. Bijvoorbeeld tijdens de training voor de sloepenrace de vrijdagavond vooraf 
waaide het te hard voor de Jeugdzeilen 1 les. Daarom de kinderen maar aan boord 
van de vrouwenboot gepropt. Ze hebben groot plezier gehad!

Van de CombiZuiderzee jeugdwedstrijden zijn er leuke foto’s.  Die zijn verspreid in dit 
blad geplaatst.

Geslaagden cursus Jeugdzeilen 1



Bryan  Mantje;  Lesley  Toren;  Kilian  Toren;  Lucca  Bogert;  Mycka  Bogert;  Stan 
Vendrig;  Rick  Vendrig;  Joeri  Boersma,  Noortje  de  Groot;  Lot  Dijkhuizen;  Ian 
Brinksma en Nikola Kröber; de gehele eerstejaars klas dus, hebben het diploma JZ1 
behaald.
De  lessen  werden  gegeven  door  het  enthousiaste  team  van  Wico  Stam:  Rick 
Meskers; Rob Verhoef; Jan Boersma; Diana de Haan; Barbara Vendrig; Jasper en 
Daniël Bloem; Richard Elzinga en Virginia Stam in de Kantine.

TOPPIE !



Geslaagden cursus Jeugdzeilen 2

Stendert  van  Amersfoort;  Karsten  van  Amersfoort;  Tygo  Halsema;  Keimpe 
Dijkhuizen;  Jeroen van der  Meyden  en Kelvin  Drent   (vlnr!)  tonen hier  trots  hun 
behaalde diploma JZ2.  
De lessen zijn met veel plezier gegeven en begeleid door een uitgebreid team met 
een  zeer  wisselende  samenstelling:  Hans  Zijm;  Peter  Glim;  Peter  Bijvoet;  Ruud 
Beers; Jasper en Daniël Bloem; Marco en Ilse Oostindiër; Boukje Bijpost; Frank van 
Silfhout; Jos en Mischa Halsema; GertJan van Amersfoort; Christiaan van der 
Meyden en Ingrid van Amersfoort als opvangmoeder op de wal.      TOPPIE !



    
     Spektakel tijdens de 4-havenwedstrijd



Hoi allemaal, 

Ik  ben  met  de  wedstrijdoptimist  van  de 
vereniging  naar  de  Sneekweek  geweest. 
Met de opti heb ik in de Optimist-B klasse 
gevaren. Totaal  varen er 32 Optimisten in 
de B klasse. Ik heb de eerste dag een ‘ret’ 
gevaren,  wegens de harde wind met  veel 
hoge golven. Naar de bovenboei was ik al 
6x  omgeslagen  (en  op  eigen  kracht 
teruggekomen,  de  boot  half  leeggehoosd, 
en  alle  resque’s  hadden  het  druk  om  de 
andere boten naar de haven te slepen, later 
werden  de  wedstrijden  uitgesteld).   Op 
zondag  ben  ik  12e geworden,  daardoor 
stond  ik  gemiddeld  15.  De  start  was  erg 
druk,  want  iedere 5 minuten ging er weer 
een klasse van start ging, en omdat iedere 
klasse 20 minuten te vroeg aankwam was 
het  soms  een  chaos.  Maandag  was  mijn 
geluksdag,  want  er  stond weinig  wind  die 
veel  draaide,  en  ik  had  een  goede  start, 
waardoor  ik  beter  de  wind  kon  ‘zien’ 
draaien.   Toen  ik  bij  de  bovenboei  kwam 
had ik ongeveer het halve Optimist-A veld 
(40  boten  totaal)ingehaald.  Alleen  doordat 
de 2.4 klasse na ons startten, kwamen die 
tegelijk  aan bij  de bovenboei  als  ik  en zij 
kunnen veel  hoger  varen als  een optimist 
dus iedereen moest overstag omdat die 2.4 
voorrang  had.  Dinsdag  ging  minder  goed,  maar  alsnog  een  16e plek.  Dit  kwam 
doordat mijn giekneerhouder niet helemaal mee wou werken.  Morgen ‘hardzeildag’,  
ik hoop dat dat ook voor mij geldt! :D En dan donderdag de laatste wedstrijd, met 
daarna de prijsuitreiking en feest. Het leuke aan de Sneekweek vind ik dat er bij  
verschillende windrichtingen niet  de baan wordt  verplaatst,  maar dat  er  een hele 
andere baan moet worden gevaren. De hele baan duurt gemiddeld 2 uur, waarbij je 
drie meren doorkruist en je allerlei soorten en maten boten tegenkomt die bijv. aan 
de wind varen terwijl jij voor de wind vaart. Ik ben naar de Sneekweek gegaan omdat 
het me leuk leek, en omdat ik in de Combi Zuiderzee in de Optimist-C eerste was 
geworden, was ik doorgeschoven naar de Opti-B waar ik derde werd. Ik vind het heel  
erg  leuk  om de hele  tijd  op  de  banenkaart  te  kijken   waar  je  bent  en  waar  de 
volgende boeien zijn.  Ik  kampeer de tijdens de Sneekweek samen met  papa op 
Camping RCN De Potten. De volgende wedstrijd die ik ga varen is de combi-finale in 
Hoorn. Daar komen de beste vijf uit iedere combi door heel Nederland heen om te 
kijken wie daarvan de beste is.

Bedankt!
                 Marijn Goedel

Interview



Een aantal weken geleden had ik de kandidaat er al van op de hoogte gesteld:
“Jij wordt het volgende “slachtoffer” voor een interview”, maar hier legde ze zich niet  
zonder slag of stoot bij neer. “Je zoek maar een ander” was het toen.
Tijdens een dinsdagavond zeilrondje kon ik haar toch strikken, op de avond voordat  
ze met vakantie zou gaan, dus tijd voor eventuele correcties is er niet. Ik heb het hier  
over Diana Drent, niet voor iedereen een bekende, maar toch al 4 jaar actief lid van  
de WVA.

Wie is Diana Drent?
“Ik ben op 25 oktober 1972 in De Haukes 
geboren  als  dochter  van  Dirk  Drent  en 
Trientje Drent-Pakes. Mijn vader was visser 
op  zee  en  is  later  bij  de  toenmalige 
Hoogovens gaan werken en mijn moeder is 
huisvrouw. Ik heb een jongere broer Alex. Ik 
heb  in  Westerland  6  jaar  op  de  lagere 
school De Dentele gezeten en ben daarna 
naar de Mavo in Hippolytushoef gegaan. Na 
deze  4  jaar  Mavo  ben  ik  in  Alkmaar  de 
opleiding  MDGO  Agogisch  Werk  gaan 
doen.  Dat  staat  voor  Middelbaar 
Gezondheidszorg en Dienstverlening”.

Hoe is jouw werkzame leven?
“Na mijn opleiding in Alkmaar ben ik  intern de Z-opleiding, dus werken met mensen 
met een vertandelijke beperking en leren op Noorderhaven gaan doen. Ook heb ik 
de Managementopleiding Gezondheidszorg in Amsterdam en Project Management 
opleiding  in  Alkmaar  gevolgd.  Dit  is  ook  een  combinatie  van  werken  en  leren. 
Inmiddels ben ik  5  dagen in  de week  manager bij  ’s  Heerenloo in  Julianadorp-
Noorderhaven en werk  hier  inmiddels 22 jaar”.

Hoe heb jij echtgenoot Nico leren kennen?
“Ik  heb  Nico  de  Haan  22  jaar  geleden  –  was  toen  18  jaar  -  voor  het  eerst  in 
Concordia in Hippolytushoef  op 1e Kerstdag in de kroeg ontmoet. Dat was erg leuk, 
hoewel we niet direct een relatie kregen. Inmiddels zijn we 16 jaar getrouwd. Nico 
komt van Vatrop en wilde wel naar Westerland verhuizen. We zijn in het kerkje van 
Westerland getrouwd. We hebben samen 3 kinderen, Esmee van 14 jaar, Lars is 11 
jaar en Bjorn 10 jaar oud.
Nico  werkt  2  dagen in  de  week;  1  dag bij  de  post  en  1  dag als  boekbinder  bij 
Noorderkwartier in Schagen”.

Hoe is jouw watersportverleden?
“Ik ben geboren in De Haukes met water voor de deur. Mijn vader had een Rana 
visboot en mijn broer en ik hadden ook al snel een eigen bootje, een “Rakker”. We 
vaarden  ermee in  het  kanaal  en  als  we  flink  bukten  konden  we  zelfs  onder  de  
coupure bij de haven door. Het water trekt altijd. Ik liep vaak met de hond over de 
dijk, maar door studie en werken had ik geen tijd voor watersport, tot dat ik tijdens 
een borrel met mijn buurvrouw Anja Nederpelt afsprak samen op zeilles te gaan. Dat 
duurde even, want er was een wachtlijst. Ik heb les gehad van Hans Boersen en ben 



inmiddels in het bezit van CWO 1 en 
2.  Ook  ben  ik  bemanningslid  bij 
Hans  op  de  Njord   tijdens  de 
wedstrijden op de haven, mijn taak is 
divers,  zoals  navigatie,  helpen  met 
de genaker en de fok enz”.

Lees je het clubblad?
“Natuurlijk”,  klinkt  het  meteen 
enthousiast.  “Ook  handig  dat  de 
krant ook op de website staat, voor 
als  je  nog  eens  iets  wilt  terug 
zoeken”.

Heb je nog andere hobby’s?
“Hardlopen doe ik 1 à 2 keer in de week, een rondje van ongeveer 5 kilometer, mijn 
hardloopschoenen  gaan  dan  ook  zeker  mee  in  de  vakantie,  verder  ben  ik  erg 
creatief, ik teken en ik schilder en maak een enkele keer wel eens iets voor anderen, 
maar  ik  exposeer  niet.  Verder  hou  ik  erg  van  lezen.  Naast  mijn  werk  –  ik  ga 
regelmatig op de fiets naar Noorderhaven - heb ik niet zo veel tijd over, hoewel ik ook 
voorzitter ben van de MR op school, verricht hand- en spandiensten bij de judoclub, 
ben voorleesmoeder op school, voordat ik ’s morgens naar mijn werk ga, zet me in  
voor het dorpsfeest en assisteer sinds een jaar bij het jeugdzeilen op vrijdagavond. 
We hebben thuis ook een grote tuin, maar tuinieren is niet echt mijn hobby”.” Je ziet”,  
zegt ze lachend,” een week duurt eigenlijk veel te kort”.

Ben je een zomer- of een wintermens?
“Uitgesproken zomermens”, klinkt het meteen. “Ik moet buiten zijn en de ruimte om 
me heen hebben en frisse lucht.  Daarom wonen we hier ook zo fijn op Wieringen”.

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Het geeft  een 2-ledig gevoel,  je voelt  je toch een eilander al  is  Wieringen geen 
eiland meer. Misschien zijn er kansen blijven liggen en zou het mooi geweest kunnen 
zijn als het wel  was doorgegaan. Het heeft  een hoop geld gekost,  boeren die al  
uitgekocht zijn, enz., volgens mij heeft het hele plan meer nadelen dan voordelen 
opgeleverd. Laat het maar blijven zoals het nu is”.

Dank je wel Diana voor je medewerking aan dit interview. Ik wens je samen met man  
en kinderen een heel  fijne vakantie.  Geniet er van dan is de batterij  straks weer  
opgeladen.

Cees Dubbeld

Laatste nieuws Wieringer Skuutje WR60

 

Burgemeester Nawijn start de actie 'Geef het skuutje WR60 een veilige haven'
 



Op het werfweiland aan de Westerlanderlaan in Westerland heeft burgemeester Jaap Nawijn 
van Hollands Kroon de eerste door Marijke van Wijk gemaakte linoleumsnede in ontvangst 
genomen. 
Omdat de gemeente Wieringen indertijd de eerste subsidie verleende voor de restauratie 
van het  Wieringer  skuutje  WR60,  biedt  de Stichting  Vrienden van de Wieringer  Aak,  de 
eigenaar van het skuutje WR60, deze afdruk aan de gemeente Hollands Kroon aan in de 
hoop dat het op een plaats komt te hangen waar het door velen bewonderd kan worden.

 

De start van de verkoop van de linoleumsneden is tevens de start voor een aanvullende 
actie: ’Geef het skuutje WR60 een veilige haven’. 
Toen het skuutje vorig jaar tijdens de Flora- en Visserijdagen op de kade van de haven van 
Den Oever stond, bleek dat het schip net iets te klein is om goed tussen de meerpalen te 
kunnen afmeren. 
Doordat het schip 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 aan het 
Waddenfonds een bijdrage te vragen voor het maken drijvende 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.  Het plan gaat er  van uit  dat  de 
Stichting Vrienden van de Wieringer Aak € 9000 bijdraagt aan de totale kosten. Vandaag is 
de start van de acties waarmee dit bedrag bij elkaar moet worden gebracht.
Er wordt op gerekend dat de aanvraag bij het Waddenfonds wordt gehonoreerd. 
 
Eén van de acties is de verkoop van 10 door kunstenaar Marijke van Wijk gemaakte 
linoleumsneden. Van elk ontwerp zijn 30 genummerde exemplaren afgedrukt. Een enkele 
linoleumsnede kost € 30. De hele serie € 200. 



Inclusief een lijst zijn de kosten € 36, respectievelijk € 250. 
Daarnaast zijn van de linoleumsnede die het vooraanzicht van het skuutje voorstelt, 
ansichtkaarten gedrukt: 6 kaarten voor € 6,-. Deze kaarten zijn, evenals de speciale 
postzegels, ook verkrijgbaar bij ’Bij de kade’ aan de Hofstraat in Den Oever en bij
 ’Boekhandel Burghout’ in Hippolytushoef.

 
De Stichting Vrienden van de Wieringer Aak is nog op zoek naar personen en bedrijven die 
de restauratie en de actie voor de drijvende steigers willen ondersteunen. 
 
Alle informatie rond de restauratie en de actie voor de drijvende steigers is te vinden op de 
speciale website www.wr60.nl

http://wr60.us4.list-manage.com/track/click?u=d3c8863cf7cd4853342b6c0d0&id=75ba3136dc&e=3582d9e695


De haven deze maanden aardig leeg is geweest
Er dus veel mensen met de boot er op uit getrokken zijn
Mijn voorspelling van mooie zomermaanden aardig uit kwam
Sail Den Helder wel een erg nat verloop heeft gekend
De Red Dragon in Zeeland,  Libbe en Bea in Langweer zijn gespot
M & M in Harlingen en Moods op het Sneekermeer zijn gezien
Lady Catherina en de Groene Dame in Medemblik zijn gesignaleerd
E-mail een mooi medium is waar je niet op hoeft te reageren
Sommige ontvangers dit dan ook niet doen
Cees D. in Friesland regelmatig bekenden tegenkwam
Sjoerd, Ruud en Gerard binnenkort “internationaal” gaan
Wij hier een uitgebreid verslag van verwachten voor deze krant
Antje D. haar Hurley onlangs heeft verkocht
Zij beloofd heeft met een andere boot terug te komen
Wij nog een mooi naseizoen krijgen
Wij elkaar binnenkort op de haven weer zien

En wist U ook wat hier is gebeurd?
Er is een bewakingscamera geplaatst. 
Nu kunt u thuis online zien dat je 
buitenboordmotor gejat wordt…..
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Vernieuwing Wilhelminasluis Zaandam: 
twee maanden stremming zomer 2014 
De vernieuwing van de Wilhelminasluis in Zaandam kan gerealiseerd worden met een stremming 
van  twee  maanden  in  2014.  Dit  is  de  uitkomst  van  de  aanbestedingsprocedure  waarbij  de 
inschrijvers  zijn  uitgedaagd  om  de  overlast  voor  de  scheepvaart  en  het  wegverkeer  te  
minimaliseren. 
De provincie Noord-Holland heeft Heijmans opdracht verleend voor het ontwerpen en realiseren van het 
project ‘Vernieuwen Wilhelminasluis Zaandam’. Tegelijkertijd met het vernieuwen van de 110 jaar oude 
Wilhelminasluis  worden  ook  de  Beatrixbrug  en  de  Wilhelminabrug  vervangen.  Met  Heijmans  heeft  de 
provincie gekozen voor een deskundige partij  met een betrouwbare aanpak en veel aandacht voor het 
beperken van de omgevingshinder en zo min mogelijk stremming voor het vaarverkeer. 
Het jaar 2013 wordt gebruikt voor de voorbereidingen, de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2014 en 
het project is uiterlijk mei 2015 afgerond. 
Tijdens de uitvoering wordt de Wilhelminasluis in de zomer van 2014 gedurende twee maanden volledig 
gestremd. In dezelfde periode zijn ook de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug afgesloten. In deze 
periode zijn er alternatieve routes voor de scheepvaart en het wegverkeer beschikbaar. Dit geldt ook voor 
het  openbaar vervoer.  Voor  fietsers  en voetgangers zal  een tijdelijke verbinding bij  de Wilhelminasluis 
beschikbaar zijn. 
De vernieuwde Wilhelminasluis wordt een schutsluis voor gemengd verkeer, geschikt voor scheepvaart tot  
en  met  klasse CEMT Va  (  dit  zijn  schepen van maximaal  110 meter  lang,  11,4  meter  breed en een 
diepgang tot 4 meter). Daarbij wordt de doorvaartbreedte vergroot van 12 naar 14 meter en worden ook de 
beide bruggen vernieuwd. De bestaande komvormige sluiskolk wordt vervangen door een meer efficiënte 
rechthoekige vorm. De drempeldiepte wordt 4,7 meter (is nu 3,2 meter) en de lengte van de kolk wordt 156 
meter (is nu 120 meter). Bij het vernieuwen van de Wilhelminasluis werkt de provincie nauw samen met de 
gemeente Zaanstad. Het project is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan’, dat als doel heeft de 
Zaan beter bereikbaar te maken voor de binnenvaartschepen van de toekomst. De provincie zet hiermee in 
op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over water en verbetering van de 
leefbaarheid in de regio. 
De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. In het voorjaar, wanneer er meer bekend is 
over  de  bouwmethode  en  de  uitvoeringsplanning,  organiseert  de  provincie  samen  met  Heijmans 
informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden. 

Voor meer informatie/niet voor publicatie: 
Anja Berens 
Senior communicatieadviseur projecten 
Provincie Noord-Holland 
06-53810086 
berensa@noord-holland.nl 



Agenda

23 -24         24  uurs race, Medemblik

30 & 31 aug. &

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

7 - 8  sept.         Sluitingswedstrijden Marsdiep M.W.V.

14-15 september Burgermeester Post bokaal   M.W.V.

22   sept.              Paling race                               Gerrit v. Lohuizen

2 november  mosselenavond
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