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Op 't Nippertje!   M'n boot ligt dan eindelijk weer eens in de 
haven. Nog net op tijd om nog even van de rest van het 
vaarseizoen te genieten. Menige vaste havenbewoner begon 
zich al af te vragen waar dat ding bleef. Maar inmiddels heb ik 
al weer de nodige uren zelf kunnen varen. Eindelijk; ik was het 
nog niet verleerd.  Want ik geef dan wel les in de Centauer 
maar daarbij is het natuurlijk de bedoeling dat ik met m'n 
handen van de helmstok afblijf. De cursisten moeten dat leren 
en eigenlijk weten ze niet eens zeker óf ik wel kán sturen; nou 
ja weet ik dat zelf wel zo zeker?

Deze editie van het clubblad barst nu eens niet uit zijn voegen 
wat omvang betreft. Net als bij de normale dagbladen is het ook
bij ons komkommertijd. Maar toch staat er nog genoeg 
lezenswaardigs in. Onder andere verslagen van de 
jeugdzeilopleidingen en van een aantal wedstrijden. En 
natuurlijk het gebruikelijke interview. Omdat er ruimte genoeg 
overblijft maar wat meer fotos.

De ontwikkelingen rond het Wieringer Skuutje WR 60 zijn ook interessant. Vergeet vooral 
niet de Visserijdagen in den Oever te bezoeken (29 augustus t/m 2 september). Het 
skuutje is daar in volle glorie te bewonderen.

Voordat ik de tekst van dit blad naar de drukker kan brengen moet ik nog even wachten op
het laatste woord van de Voorzitter. Dat hoort zo; dat is bij alle clubs hetzelfde: ik doe ook 
de redactie van een ander verenigingsblad en daar is het ook altijd de voorzitter die nog 
even achter de vodden moet worden gezeten om het voorwoord te produceren.

Die voorzitters ook altijd! ☺

En van welke boot is deze keer de preekstoel? U verdient eeuwige roem bij het raden van 
het juiste antwoord!

Tot ziens op de haven!

Hans Zijm

________________________________________________________________________

Het volgende clubblad verschijnt half oktober. Uw bijdrage graag aanleveren vóór 1 oktober
______________________________________________________________________________



Vanuit de preekstoel:

Al enige tijd mogen we genieten van subtropische temperaturen. Desondanks kan het er 
op het Amstelmeer ‘ruig’ aan toe gaan. Dit ondervonden we tijdens een van onze 
wekelijkse dinsdagavondclubwedstrijden. Een van de deelnemende boten sloeg om. De 
rescueboot moest uitrukken om te assisteren bij het aan boord halen van de 
bemanningsleden en het slepen van de omgeslagen boot naar de haven. Dank voor de 
vereende krachten van een aantal deelnemers om dit hachelijk avontuur tot een goed eind
te brengen. De aanvaartijd van de rescueboot was niet optimaal. Het bestuur gaat de 
procedure kritisch bekijken hoe die verbeterd kan worden.

Ook dit jaar zijn er weer een groot aantal jonge deelnemers geslaagd voor Jeugdzeilen 1 
en 2. Het enthousiasme van de jeugd, hun begeleiding en de instructeurs om met plezier 
veilig en verantwoord te zeilen staat centraal. Het lesgeven gebeurt in een veilige en 
verantwoorde omgeving. Alle betrokkenen dragen hier hun steentje aan bij. Een veilige en 
verantwoorde omgeving voor iedereen creëren is een belangrijke uitgangspunt van onze 
vereniging. Onderdeel hiervan is de inzet van onze CWO gecertificeerde instructeurs en 
vindt ons bestuur het belangrijk om het beleid omtrent seksuele intimidatie, opgesteld door
het Watersportverbond, te onderschrijven en na te leven. Informatie hierover vindt u op de 
website van het Watersportverbond (www.watersportverbond.nl).

Tot oktober zijn Vera en Wil aanspreekpunt voor het kantinebeheer. Voor vragen of 
informatie hierover kunt u zich tot hun wenden of tot het bestuur.

We zijn al weer halverwege het seizoen. Er staan nog een aantal sportieve activiteiten 
gepland, al dan niet op onze eigen haven. Hopelijk treffen we elkaar binnenkort.

Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Peter Oudhuis
Voorzitter

http://www.watersportverbond.nl/


Volop Enthousiasme bij Jeugdzeilen 1,

Vrijdag 2 mei was de eerste les van Jeugdzeilen 1. Nou eigenlijk de 2de. De eerste was 
natuurlijk in het zwembad " den Kriek" in Breezand, waar de veiligheid qua zwemvesten en
het over boord slaan werd geoefend.

Maar toen kwam op 2 mei het echte werk en vol enthousiasme waren Mirre, Jonne, Nora, 
Jort, Ties, Sil, Dean, Floyd, Rens, Giel, Bram, Ruben naar de haven van de Haukes 
getogen om hier de eerste zeilles bij te wonen. Na de uitleg in het havenhuis begon het 
echte werk en ieder mocht 1 keer in de optimist heen en weer varen. De eerste 
vaarstappen waren gezet.

De andere lessen volgde op de vrijdag avond en soms de zaterdag en zondag, het werd al
spannender, ruime wind, aan de wind, halve wind en de zeil standen die erbij hoorde 
moesten worden geoefend net zoals het Overstag gaan en op het laatst de Gijp ( wel 
bukken natuurlijk). Oja er moesten ook nog knopen worden gemaakt, hier had men iets 
meer moeite mee. Toch niet minder belangrijk als je wilt dat je boot goed vast ligt en er niet
in zijn eentje vandoor gaat.

Iedere les kwam er meer kennis en enthousiasme en durf, waardoor er de laatste les op 
het Amstelmeer gevaren kon worden. Dit was soms erg spannend en is door iedereen 
verschillend ervaren. De een kwam met een glimlach weer boven en de ander zei "Nu 
even niet". Maar iedereen heeft zijn diploma gehaald!

We hebben zeer geboft dit seizoen met het weer, 1 keer moest het af gezegd worden 
vanwege de harde wind en regen. Maar veiligheid gaat boven alles, een goede schipper 
neemt geen onnodige risico's. Oja over risico's gesproken? Wie heeft er ook alweer 
voorrang Bakboord, Stuurboord, Loef en Lijzijde? Niet iedereen had de voorrangsregels 
paraat waardoor er wel eens een botsing voorkwam. Ook werden we opgeschrikt op een 



avond dat er wel een zeer vreemd voorwerp in de haven lag ( een auto). 

Met al hebben wij als begeleiders heel veel plezier gehad om met deze groep 
enthousiaste schippers jeugdzeilen 1 te volgens. Wij hebben al vernomen dat er meerdere
doorgaan naar jeugdzeilen 2. Maar voordat dat gebeurd zien wij uit naar 24 augustus, de 
terug kom dag van Jeugdzeilen 1. Ik zou zeggen kom maar op!!! we gaan er een Super 
dag van maken!!?

 AHOY van Rob, Richard, Jos, Erik, Wiebe, Jasper, Daniel en Diana

O ja en natuurlijk  al de enthousiaste ouders die ons hebben geholpen

Felicitaties aan alle cursisten Jeugdzeilen 2

Wie zijn toch die kinderen die iedere maandagavond aan het oefenen waren op het water 
en in de haven? Ze waren zo druk als hooi en op van de zenuwen, maar op 
maandagavond 16 juni 2014 zijn alle cursisten van Jeugdzeilen 2 met vlag en wimpel 
geslaagd. Dat vraagt natuurlijk om felicitaties. 
Dus Joeri, Stan, Killian, Lesley, Ian, Lot, Lucca, Mycka en Max: heel hartelijk gefeliciteerd 
met het behalen van het diploma Jeugdzeilen 2! We hopen jullie natuurlijk ook in de 
toekomst weer vaak te zien in de haven en op het water. 
Verder heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers: Jasper, Boukje, Peter, Barbara, Jan, 
Desiree, Ad en Hans en aan coördinator Hannie. Zonder jullie waren de lessen niet 
mogelijk geweest.
Tenslotte aan alle toekomstige cursisten van Jeugdzeilen 2: tot volgend jaar!

Hartelijke groet,         Ruud Beers



Optimisme

Tien kleine optimistzeilers
Zouden een wedstrijd varen.

Maar een kreeg  plotseling de bof
Zodat er negen waren.

Negen kleine optimistzeilers
Meldden zich bij de toren, 

Maar  één was duidelijk  vijftien plus,
Had dus zijn recht verloren.

Acht kleine optimistzeilers
Lieten hun boot te water.

Helaas, van één lag het roertje ergens thuis,
Hij startte dus wat later.

Zeven kleine optimistzeilers
Kruisten van oost naar west.

Eén vond het startschip niet zo gauw,
Toen waren ze met hun zest.

Zes kleine optimistzeilers
Startten heel hoog en snel.

Maar één kreeg telkens vuile wind.
Geloofde het verder wel.

Vijf kleine optimistzeilers
Die hadden praats voor tien.

Eén gilde ‘bakboord’ naar een tjalk,
En werd nooit meer gezien.

Vier kleine optimistzeilers
Zeilden comme ça, comme çi,

Eén deed het met de Franse slag
Toen waren er nog maar drie.

 Drie kleine optimistzeilers
Voeren in vol plané.

Daarbij  viel eentje overboord,
Dus waren er nog maar twee.

Twee kleine optimistzeilers
Deden een beetje dom.

Vlak voor de finish botsten ze
En sloegen samen om.

Eén kleine optimistzeiler
Was goed de zwemkunst machtig.

Hij sleepte zijn bootje naar de streep
En finishte manhaftig.

Overgenomen uit:  “Schaapachtigheden en andere scheepsverhalen,
Beleefd, overleefd en opgeschreven door Jon Brakelé

Uitgeverij De Alk en Heijnen.



Combi Zuiderzee  Jeugdwedstrijden  14 en 15 juni   Enkhuizen

In mijn ogen een top weekend!!
Want met 4 zeilers op het water

waarvan er 3 met een 1e of 2e

prijs terug kwamen is echt een
mooie prestatie. Zeker gezien
de moeilijke omstandigheden
en heroïsche verhalen
waarmee ze van het water
kwamen.Ook zijn alle 3 volgens
mij gerechtigd om op basis van
de prestatie in te schrijven op
de combi finale op 14
September aanstaande.De
uitslagen van afgelopen
weekend staat op onze site, 
www.combizuiderzee.nl

Eric

http://www.combizuiderzee.nl/


4 Havenwedstrijd  17 juni 

Geen verslag maar wel een stemmige foto:



Zeilen voor mensen met een beperking   20 en 21 juni

Een foto-impressie:



Open Clubkampioenschappen 2014-07-06

In het weekend van 28 en 29 juni werden weer de jaarlijkse Open Clubkampioenschappen
van de WVA verzeild.
Van te voren was er ruim voldoende aandacht aan geschonken, o.a. in de agenda welke in
het clubblad staat, maar ook in de regionale pers.
Enkele potentiele deelnemers waren al op vakantie.
Resultaat: een bedroevend lage opkomst van deelnemers Maar goed, diegenen die wel 
hebben meegedaan hebben in elk geval genoten van een weekend met prachtig zonnig 
zeilweer, waarbij de wind die zich tussen zuid westelijk en noord westelijk bewoog en 
zowel zaterdag als zondag 4 Bft was, goed mee geholpen heeft. Zodoende konden er 
mooie banen worden uitgezet.
Er werd gevaren in de Kajuitklasse en in de Optimistenklasse, de beide Splashes die 
meededen hebben we voor het gemak ook in een eigen klasse ingedeeld.
De SW waaronder gezeild werd, zorgde niet voor erg verrassende uitslagen. De 
verschillen zijn dermate groot dat de uitslagen bijna te voorspellen waren.
Jaap Wognum kampte deels met gebrek aan bemanning daardoor heeft hij 1 wedstrijd 
solo gevaren. Doordat een grootzeilval op de Dehler van Cees van Silfhout brak en 
zodoende niet mee kon varen werd Cees bemanning op de Hanse 355 van Jaap. 
Uiteindelijk, toen na de 6 wedstrijden, de balans werd opgemaakt bleek dat Ruud Bekema 
met Hannie Meskers de onbetwiste winnaars waren geworden, met Cees Boersen en 
Michel Boersen in hun kielzog – zij vaarden de laatste twee wedstrijden een eerste plaats! 

Ook de “Spetter“ - een  Hunter Sonata  -  van Jos Halsema scoorde met zijn 
gelegenheidsbemanning heel behoorlijk.
Gelukkig voor Cees van Silfhout en bemanning  Lex van der Hoek was de niet gevaren 
race van Cees een aftrekwedstrijd, zodoende scoorden  zij nog een vierde plek.
Ook de Optimisten lieten zich van hun goede kant zien. Jammer genoeg werden de zeilers
er wat laat van doordrongen dat met de start op de startlijn liggen / varen veel winst kan 
opleveren.
Tygo Halsema was hier de onbetwiste winnaar. Hij kon dus de hoofdprijs mee naar huis 
nemen. Uiteraard ook complimenten voor de strijdlust van Stan, Keimpe, Stendert, Joeri 
en Karsten. De totale uitslag van de Optimisten leest u in het overzicht. De strijd tussen de
beide Splashes was ongemeen spannend. Merijn en Rick voeren beiden drie keer een 
eerste plaats en drie keer een tweede plaats, beiden mochten een tweede plek als aftrek 
gebruiken. Dit leverde voor beide Splashes 7 punten op. Sjoerd van der Werf, de 
wedstrijdleider, legde uit waarom Marijn in dit geval ging strijken met de prijs.
Dank aan de coaches van de Optimisten en Splashes voor de support en de aanwijzingen 
tijdens het zeilen, dank aan het wedstrijdcomite; de bemanning van de rescues en het 
startschip en niet te vergeten de bemanning van het clubhuis.
Nogmaals, niet veel deelnemers maar wel een heel geslaagd zeilweekend !

Sjoerd



Uitslagen Open Clubkampioenschappen 2014 (28 & 29 juni)

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

No Type Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 Waarschip 

710
3116 Ruud Bekema 8,0 1 1 1 3 (5 )

2 Dehler 34 4412 Cees Boersen 9,0 2 (5 ) 3 2 1
3 Hunter 

Sonata
2839 Jos Halsema 14,0 (dnc ) 2 4 1 4

4 Dehler 35 35 Cees van Silfhout 16,0 3 3 2 5 3
5 Hanse 355 108 Jaap Wognum 18,0 4 4 (5 ) 4 2

Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 7 Tygo Halsema 9,0 1 2 1 2 (3 ) 3
2 1 Stan Vendrig 13,0 3 3 2 3 2 (dns)
3 6 Karsten van Amersfoort 17,0 (dnc) dnc dnc 1 1 1
4 5 Stendert van Amersfoort 18,0 4 1 (dnf ) 4 dnf 2
5 9 Keimpe Dijkhuizen 23,0 2 4 3 (dns) dnc dnc
6 10 Joeri Boersma 27,0 (dnc) dnc dnc 5 4 4

Uitslag Splash
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2492 Marijn Goedel 7,0 (2 ) 2 2 1 1 1
2 2490 Rick Vendrig 7,0 1 1 1 (2 ) 2 2





Nieuws van het Wieringer skuutje   WR 60

Een greep uit de laatste ontwikkelingen:

                        Flora- en visserijdagen: 29 augustus tot en met 2 september

                        Voor het derde achtereenvolgend jaar zal de skuut speciaal voor de 
                        Flora- en Visserijdagen (zie www.visserijdagen.nl) naar Den Oever 
                        worden gebracht. Dit wordt mogelijk gemaakt door de enthousiaste
                        medewerking van Kaan Transport uit Hippolytushoef en de firma Luyt uit
                        Den Oever.  De skuut zal wederom worden opgesteld op de kade naast 
                        de Visafslag.

                       Project ’Historische Hoek’ afgerond

                      Twee jaar geleden bleek dat de haven van Den Oever niet echt geschikt was om een schip
                      van ongeveer 10 m veilig af te meren. Dat was de reden dat er naast het project  
                      ’Restauratie’ een tweede project werd geïnitieerd. Middels het project ’Historische Hoek’ 
                       zijn in de vissershaven van Den Oever drijvende steigers gekomen die voor een goede 
                       en veilige ligplaats voor de Wieringer aken, passanten met historische schepen en straks
                       ook de skuut WR60 zorgen.  
                       In samenwerking met de gemeente Hollands Kroon heeft de Stichting Vrienden van
                       de Wieringer Aak de afgelopen tijd drijvende steigers in de vissershaven van Den Oever
                       gerealiseerd. De steigers zijn, naast de bijdrage van enthousiaste vrijwilligers, mede
                       mogelijk gemaakt door subsidies van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland. 
                       Het project 'Historische Hoek' is inmiddels afgerond en maandag 1 september, voor het
                       vertrek van de Vlootschouw, zal de 'Historische Hoek' officieel in gebruik worden genomen.
                       Om 10:00 uur start deze plechtigheid bij het skuutje dat ook de komende Flora- en
                       Visserijdagen op de kade van Den Oever bij de visafslag zal staan. 
                       Op de website www.wr60.nl staan filmpjes en verslagen van de activiteiten.

                         Mee- en tegenvallers

                         De restauratie is financieel rond. Met de toezeggingen die er nog zijn, kunnen alle
                         kosten van de restauratie worden betaald. De komende tijd proberen we nog wat gelden
                         bijeen te brengen voor de inrichting van het schip (zwemvesten, marifoon, pannen, borden
                         en bestek voor in de kombuis, enz.). Ook is het fijn een reserve op te bouwen ten behoeve
                         van de exploitatie van het schip als het te water is gelaten.     
                         Vorig jaar leek het schip al bijna klaar: de romp en het voordek waren al onder handen
                         genomen. Dit jaar zijn er opnieuw vorderingen te zien: er is begonnen met de
                         binnenbetimmering, de motor is geplaatst en er zit al behoorlijk wat verf of het schip.
                         Toch zal de tewaterlating nog even op zich laten wachten: de afwerking kost altijd
                         veel meer tijd.

                       Tegen elk aannemelijk bod: zwaarden te koop

                        Bij de restauratie zijn alle onderdelen van de skuut die van iets mindere kwaliteit waren,

                        vervangen. Daardoor hebben we nu een paar zwaarden en een roer in de aanbieding.

                        Ben je op zoek naar een tuintafel dan kunnen de zwaarden en het roer je misschien

                        tot nut zijn. Neem even contact op.

                        Zie verder de website 

                        www.wr60.nl

http://www.visserijdagen.nl/
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Interview

Het valt niet mee om elke keer weer een nieuwe kandidaat te zoeken en te vinden voor 
een interview. De vereniging heeft wel 300 leden, maar ik probeer altijd de afweging te 
maken tussen man of vrouw, tussen zeiler of motorboot vaarder en bovendien wil ik dan 
iemand vragen, waarvan ik denk dat hij of zij ook nog wat interessants te vertellen heeft.
Gelukkig had ik enkele weken al iemand op het oog. Hij moest alleen nog gevraagd 
worden. 
Toen ik hem vrij plotseling tegen kwam was de afspraak snel gemaakt. Zo toog ik op een 
mooie avond naar De Haukes 82a., want hier woont Roeland Otto. Geen Wieringer zal je 
zeggen. Dat klopt: Een ras Amsterdammer. Maar….lees het verhaal hoe een 
Amsterdammer in De Haukes terecht is gekomen.

Wie is Roeland Otto?
“Ik ben geboren in Amsterdam op 19 april 1955 als enig kind en  ben in Amsterdam-West 
opgegroeid. Hier ging ik naar de lagere school en ook naar de middelbare school. Na de 
middelbare school ging ik naar de Gemeentelijke Universiteit,wat  later de Universiteit van 
Amsterdam ( UvA ) ging heten en ging rechten studeren. Dit heb ik overigens maar ¾ jaar 
vol gehouden. Vrienden overreedden mij om mij in te schrijven op de ALO. Hier heb ik 4 
jaar lang een mooie tijd gehad; sporten en studeren”.

Hoe is jouw werkzame leven?
“Nadat ik afgestudeerd was aan de 
ALO kreeg ik een baan als 
gymnastiekleraar in Amstelveen, waar 
ik op vijf lagere scholen  les gaf. Elke 
dag reed ik met een auto vol spullen en
vieze kleren naar de verschillende 
scholen. Dit werk heb ik zes jaar 
gedaan. Omdat ik vond dat ik nog niet 
uitgeleerd was, heb ik in Utrecht een 
studie fysiotherapie gedaan. Voor veel 
vakken kreeg ik vrijstelling, dit vanwege
mijn gevolgde ALO-opleiding. Na 4 jaar
had ik mijn diploma en kreeg een 
gecombineerde baan, voor de helft 
gymleraar en voor de helft 
fysiotherapeut. Dit, tot dat ik in Utrecht  
een baan als docent fysiotherapie 

aangeboden kreeg. Ik ben toen gestopt met het geven van gymnastiek en heb me volledig
op de fysiotherapie gericht. Overdag gaf ik les, ’s avonds werkte ik in de fysiotherapie-
praktijk. Toen zes jaar later er een reorganisatie werd doorgevoerd en de school waar ik 
werkte opging in de Hogeschool van Utrecht, werd het werk heel anders. In de nieuwe 
situatie  werd ik  kwaliteits- en onderwijskundig medewerker gezondheidszorg..  In totaal 
heb ik dat werk een jaar of acht gedaan, eerst als medewerker, later als hoofd van de 
afdeling onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg.  Omdat ik  verhuisd was  naar Limmen , 
reisde ik elke dag met de trein van Limmen naar Utrecht en terug.
In 2001 kreeg ik bij de Hogeschool Alkmaar een baan aangeboden als 
kwaliteitsmedewerker en manager afdeling verpleegkunde. Na een fusie en reorganisatie 
werd de naam van de school Hogeschool InHolland. Mijn baan veranderde in 



beleidsadviseur kwaliteitszorg sector techniek, wat onder andere bouwkunde, luchtvaart 
en civiele techniek omvat. De gevolgen van de organisatie waren groot, het werk wat eerst
door 12 medewerkers gedaan werd, moest nu door 6 mensen gedaan worden, dus veel 
meer werken en dat tot dat ik 66 ¾ jaar ben”.
6 Jaar geleden, in 2008 ben ik verhuisd van Limmen naar De Haukes. Verder in dit verhaal
lees je hoe dit zo gekomen is.

Hoe heb je Suzan leren kennen?
In de tijd dat ik gymnastiekleraar was in Amstelveen en net
gescheiden was, vierde een school waarvoor ik werkte het
10 jarig bestaan. Leerkrachten en ouders zouden een rol
spelen in het feest. Het toeval wilde dat Suzan haar 2
dochters op deze school zaten en ook oefenden voor een
rock en roll nummer, waarbij ik aan – de ook net gescheiden
– Suzan gekoppeld werd. Niet lang daarna sloeg de vonk
over. Wij gingen in Amstelveen samen wonen. Suzan
werkte hier al 15 jaar voor de Roeibond, waar ze de
financiën regelde. Door omstandigheden moest ze hier
afvloeien en de Roeibond nam de kosten voor een studie en
de oprichting van een pedicurepraktijk voor haar rekening
en inmiddels waren we in 1985 verhuisd naar Limmen.
De praktijk liep goed. Na de verhuizing naar De Haukes is
Suzan hier opnieuw gestart, maar na een fietsongeluk in
Oostenrijk ging dit niet meer”.

Hoe is jouw watersportverleden?
“Mijn ouders waren lid van een roeivereniging, ik ging (moest) regelmatig mee, niet om te 
roeien maar om te zwemmen, er was geen andere watersport. Tijdens mijn studie aan de 
ALO
organiseerden we een keer een zeilkamp in Vinkeveen, roeien deed ik inmiddels ook in 
mijn studententijd. In de tijd dat surfen in opkomst was heb ik veel gesurfd. Zo’n 10 jaar 
geleden, ik woonde inmiddels in Limmen, loerde ik al naar boten. Ik had ook al de 
opleiding kielboot I en II gedaan en er werd een Compromis 720 gekocht. Deze boot heb 
ik 1 jaar gehad, daarna  hebben we  een Compromis 850 gekocht. In de vakantie, varend 
op het Wad werd het zulk slecht weer dat we binnenwater opzochten en op het 
Amstelmeer – De Haukes – terecht kwamen. Tijdens onze wandelingen begonnen wij De 
Haukes steeds leuker te vinden en via Lammert de Haan, de havenmeester, vroegen we 
of er wat te koop stond, zo kwamen we uiteindelijk van Limmen in De Haukes te wonen. 
Een jaar of 3 geleden zagen we  de “Merlijn” een 2 master motor zeilsloep in de haven 
liggen. Deze boot, in aluminium met een houten opbouw,  gebouwd door de Fa. Verhoef in
Aalsmeer wisten we te ruilen voor onze Compromis 850.
We genieten hier erg van. Als Suzan mee gaat in de vakantie is het een motorsloep  en in 
voor- en najaar gaan de masten en zeilen er op, zodat ook ik aan mijn trekken kom”.

Lees je het clubblad?
“Ja zeker, maar niet elke letter en ik bewaar ze ook niet allemaal. Het blad wordt wel 
regelmatig gepakt en ik interesseer me voor de artikelen die er in staan. Het eerste blad 
van het jaar met de adressenlijst bewaar ik wel”.



Heb je nog andere hobby’s?   
“Ik heb een grote tuin bij mijn huis met een flink stuk 
grasland, midden in het weilandje heb ik een 
hobbytuin met groente. In huis doe ik ook wel het een
en ander aan “domme dingen”. Er is altijd wel wat te 
doen, dus je bent nooit klaar.  Verder speel ik 
Euphonium – een soort Tuba – bij de Harmonie in 
Hippolytushoef en vanaf september ook in het 
Harmonieorkest Apollo in Den Oever, samen met 
Suzan. Naast mijn werk blijft er verder niet zoveel tijd 
over voor een hobby. Ook de hond vraagt de nodige 
tijd”

Ben je een zomer- of wintermens?
“Tegenwoordig een zomermens, vroeger niet, ik hield 
heel erg van schaatsen, dus verheugde mij altijd op 
een goeie winter. Ook skien vond ik heerlijk, maar 
door gedoe met een knie  zit schaatsen en skien zit 
er niet meer in”. 

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Het geeft een dubbel gevoel, voor de recreatie zou het prachtig zijn, maar financieel was 
het een groot risico. We hebben nu een prachtig Wieringen, dus laat het maar zo blijven”.

Roeland en Suzan, hartelijk dank voor jullie tijd en alle mooie verhalen die ik niet heb 
opgeschreven, maar wel gehoord heb. Na een lekker glaasje wijn – en nog een halfje toe 
– neem ik na 2 uren weer afscheid van een stel nieuwe Wieringers.

Cees Dubbeld

In een andere taal..........

Sjaak Meskers leverde aan de redactie een Zuid-Afrikaanse krant (datum 1 mei) met 
daarin een smeuig verslag van de Wereldkampioenschappen J-22.
Hiernaast een scan van het artikel:





Moertje los?

Sinds hij gepensioneerd is bouwt  Jaap  schepen. Voor zijn plezier;  hij weet van geen 
ophouden. Hij is pas ècht hard gaan werken toen het niet meer hoefde, zoals wel meer 
gepensioneerden  doen. Kwaad steekt daar niet in, zolang ze hun producten op zolder 
zetten, waar niemand er last van heeft.
Met boten  is dat  ‘op zolder zetten’ trouwens   niet eenvoudig. Gelukkig viel  Jaaps eerste 
scheepje  spontaan uit elkaar – slechte lijm  of verkeerde schroeven gebruikt – zodat nog 
hetzelfde jaar  een nieuw  op stapel kon worden  gezet, zwaarder van constructie en zó 
groot dat eerst de achterwand uit de garage moest worden gebroken.
Dit tweede schip lukte aardig. Nu ja, het lekte als de ziekte, maar alleen langs de 
patrijspoorten. Dat is niet gevaarlijk, wel hinderlijk. Zeilen deed het goed. En het bracht 
zóveel op  dat  Jaap bijna uit de kosten was.
Voor het derde schip werd een loods afgehuurd, want dit werd een kánjer. We hielden ons 
hart vast als  Jaap met levensgevaar over het hoge casco balanceerde om de 
decoupeerzaag nét niet door zijn eigen voet te jagen.
‘Wat stom, hebben we  de champagne vergeten’, grapte ik,  toen we weer eens kwamen 
kijken.
‘Geeft niet’, was het antwoord. ‘Hij gaat in juni pas  te  water, als ik de motor heb 
ingebouwd’.
Ook dát kan hij  Jaap zelf! Hij is een man van weinig woorden, maar zijn daden ‘benne 
groot’, en zijn schepen steeds groter, ook al leek dit laatste duidelijk gekrompen toen het  
in het water lag.
Een  líéf scheepje was het wel. De naam  ‘Mooie Vrouw’ was dan ook niet slecht gekozen. 
Alleen jammer van de waterlijn: te hoog, te breed en een beetje golvend, als slordig 
aangebrachte lipstick, waardoor de Mooie Vrouw iets ‘hoerigs’ kreeg. Voor Jaap vormde 
het geen probleem. Gewoon een kwestie van ballasten.
Over de proefvaart hoorden we  weinig. Wel viel het op dat Mia, die ijverig aan de bouw 
had meegedaan en er op allerlei manieren  ‘krom’ voor had gelegen, zich na die eerste 
reis moeilijk vrij kon maken.  Jaap zeilde meestal alleen, of met vrienden.
‘Is dat iets voor jou?’, vroeg hij op een keer. ‘Volgende week moet ik de boot naar 
Scheveningen brengen. Je kunt in IJmuiden opstappen’.
De windverwachting was noord vijf  bij ons vertrek. In elk geval  uit de goede richting. De 
Mooie Vrouw danste een soort polka, maar hield zich verder uitstekend. Ik ook trouwens, 
voor iemand met weinig zee-ervaring.
 ‘Wil jij het roer overnemen?’, vroeg  Jaap na een tijdje toen ik – tot mijn eigen verbazing – 
geen behoefte  voelde  om over de reling te gaan hangen.  ‘Ik moet even naar de motor 
kijken. Hij startte  niet goed’
Dat was me ook al opgevallen, maar ik dacht dat het zo hóórde bij zelfgebouwde schepen.
Uit de hondenkooi  kwam een gereedschapskist tevoorschijn waar elke wegenwacht 
jaloers van zou worden. Slaapzakken en matrassen werden in het vooronder gepropt, 
zodat de kajuit er al gauw uitzag als na een bomexplosie. Routineus schroefde  Jaap de 
bekisting van de motor los. Wel makkelijk, als je weet hoe alles in elkaar steekt.
Mijn schipper verdween, met zijn instrumentarium, uit zicht. Je zag alleen zijn billen. En ik 
zeilde, in mijn uppie, over indrukwekkende golven. Een beetje griezelig, en het duurde  
láng!
Terwijl uit de buik van het schip gemorrel klonk, en af en toe een krachtterm, begon ik me 
af te vragen hoe we straks, zonder motor, de  haven van Scheveningen binnen moesten 
komen. Bij deze wind kon er best een ‘rommelig zeetje’ staan.



Maar voor ik écht zenuwachtig werd  kwam er bericht uit de onderwereld. ‘Wil je eens 
starten?’,  galmde het.
Sommige atleten slaan een kruisje voor ze springen. Als ik katholiek geweest was  zou ik 
dat  nu  ook doen. Nodig bleek het niet. Zodra de contactsleutel werd omgedraaid steeg er
engelenmuziek omhoog, en het besmeurde hoofd van Jaap.
‘Niks bijzonders’, riep hij. ‘De moeren van de fundatie waren los getrild. Daardoor maakte 
hij slecht contact’.
Zonder verdere problemen liepen we Scheveningen aan. Het motortje deed zijn werk, en 
de deining  viel mee.
Het neemt niet weg dat we  tong  Picasso zijn gaan eten, om de goede afloop te vieren.
‘De Mooie Vrouw” is binnenkort te koop.  Jaap wil aan  een tweemaster beginnen. Hij is 
onverbeterlijk. Soms vraag ik me af of hij niet beter  koekoeksklokken kan repareren,  of 
oldtimers opknappen.
Als hij  dan zijn moeren  maar goed vastzet.

Overgenomen uit: Schaapachtigheden en andere scheepsverhalen, beleefd, 
overleefd en opgeschreven door Jon Brakelé. Uitgeverij De Alk en Heijnen



Overpeinzingen van onze WVA-filosoof

In de stellige overtuiging verkerend dat het verhaal in de vorige krant wel wat losgemaakt 
zou hebben bij onze watersporters kom ik tot de conclusie dat 300 leden samen hebben 
afgesproken om niet te reageren op de prijsvraag. Groot gelijk! Nu hebben Hans, Sjoerd 
en ik ons de longen uit ons lijf geborreld en dat een uur lang! De 4e persoon haakte, nadat 
hij had gehoord hoe een en ander in zijn werk ging, af. Maar gezellig was het wel! Even 
wat anders: Is een motorsailor nou meer een motorboot of meer een zeilboot. Persoonlijk 
heb ik het van de diverse brughoogtes laten afhangen. Pas een leuk rondje Kolhorn – 
Schagen – Alkmaar – Zaandam – Noordzeekanaal – Nauernasche Vaart  en via Nieuwe 
Niedorp weer terug naar De Haukes gemaakt. Als motorboot dus. Dus nu de mast er maar
op??
Wordt het vanzelf weer een zeilboot. Afgelopen vrijdag dook er een – bijna nieuwe – Ford 
Fiesta in het water van de haven. Gelukkig was de Duitse Kolibri net van de duikplek 
vertrokken, anders was dit een duikboot geworden met een auto op z’n dak. Nu restte 
slechts de opmerking van de onfortuinlijke eigenaresse: “Och, het is maar blik”, haar 
pasjes en rijbewijs waren veel belangrijker, dus de duiker die was opgetrommeld kon 
graaien in de modder die inmiddels ook bezit van de auto had genomen. (Zie ook de foto 
van de onfortuinlijke zwemmer).
Wat betreft de preekstoel in deze krant. We wagen nog een poging. Over de toe te kennen
prijs voor de goede oplossing gaat de redactie nog  onder het genot van een goed glaasje 
even vergaderen. 
De Pinkstertocht zou  op zeer bescheiden schaal een vervolg krijgen. De meeste 
stemmen gelden, dus zou de reis naar Medemblik. Voor de filosoof was het even passen 
en meten want ook andere verplichtingen vroegen om aanwezigheid.
Helaas, niet lang na de afvaart uit de haven kreeg een van de schepen problemen met de 
motor. Afijn om een lang verhaal kort te maken; de Pinkstertocht is in De haven van De 
Haukes “gevierd”, maar desalniettemin wel gezellig!
Verder gingen de overpeinzingen deze keer over alle leuke zaken die ik zo in de loop van 
jaren dat ik lid ben van deze vereniging de revue zijn gepasseerd. Teveel om allemaal op 
te noemen, maar enkele wil ik jullie niet onthouden, zoals uit de tijd dat Joop en Marjan 
Manshanden clubhuisbeheerders waren. Komen 2 dames het totaal lege clubhuis binnen 
op een stralende, warme zondagmiddag. “kunnen we koffie bestellen” was het. Joop: 
“Ho,ho, u bent nog niet aan de beurt” of die keer dat gevraagd werd om ijs met aardbeien 
en slagroom. Joop holde over de dijk naar de volkstuin van de dichtstbijzijnde buren om 
ter plekke de verse aardbeien te plukken. “U lijkt wel te hijgen”,” ja, ijs met aardbeien en 
slagroom maken is zwaar werk” , was Joop zijn antwoord. Gerrit Snijder was het baasje 
van een zwarte boxer. Komt iemand aan de bar: “Gerrit, heb jij zwarte stootwillen?" ”Nee” 
zegt Gerrit, “nou, dan mag je je hond wel binnenboord halen”., was het antwoord.
Het jaarlijkse themafeest in het clubhuis, zand op de vloer, niets was te veel.
Ja, beste mensen, er is veel veranderd.
Oh ja, over de beloning voor het juiste antwoord op de prijsvraag wordt  nog gedacht. 
Genoeg voor deze keer. 

Cees



Er inmiddels een flink aantal boten op vakantie zijn geweest
Er ook boten wegens pech in de haven gebleven zijn
Overal weer een oplossing voor gevonden wordt
Hans en Sylvia  Boersen de trotse bezitters zijn van een nieuw schip
Lang niet alle boxen in de haven bezet zijn
We een prachtig voorseizoen hebben gehad
We hopen dat er nog veel mooie weken zullen volgen
Alle deelnemers aan het clubkampioenschap bij de eerste vijf eindigden
De gehandicaptenzeildagen weer zeer succesvol waren
Dit ook geldt voor de geslaagden in de Optimisten
De boei een”vingerdikte van het gele balletje” af ligt
Als je wilt weten hoe dit zit, we het graag uitleggen.
Wij opnieuw geen inzendingen kregen op de “Preekstoel” prijsvraag
Dit toch wel als heel teleurstellend ervaren wordt
De redactie nog 1 keer een poging gaat wagen
“De handdoek in de ring gooien” steeds meer door ons hoofd spookt
Het clubblad hopelijk niet bij het ongewenste drukwerk hoort
Wij alle leden nog een mooi seizoen toewensen.
 



AGENDA

17 aug Scharrenrace WL Hans

22-23 aug 24hrs. Medemblik

30-31 aug Centauerwedstrijden MWV/WVA   org. WVA WL Sjoerd

13-14 sept Sluitingswedstrijden Marsdiep   org. MWV

13 òf 14 sept Dorus Rijkers Toertocht   org. KMJC

20 sept Round de Bol   org. HWN

23 sept Laatste dinsdagavondwedstrijd

28 sept Palingrace WL Hans, Jan, Rob

4 òf 5 oktober WestWad race                                org. KMJC/WVA      WL  Theo

11 okt Werkdag; u wordt hiervoor uitgenodigd

24     okt Algemene Ledenvergadering

1 nov Mosselavond

29 augustus t/m  2 september:
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