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Hierbij hebt u het eerste clubblad van dit jaar in handen. De winter is weer voorbij. Een winter 
zonder sneeuw en ijs. Kon er vorig jaar nog een dag geschaatst worden. Afgelopen winter 
helemaal niet. Na een periode van afwisselend droog en nat weer lijkt nu de lente echt te 
beginnen. De vooruitzichten geven een periode van zonnig en redelijk warm weer aan. Het nieuwe
watersportseizoen staat weer voor de deur. Tijd om de boten vaarklaar te krijgen. Een belangrijk 
jaar ook voor de vereniging want die bestaat dit jaar 50 jaar. Dit gaat in het weekend van 13 en 14 
juni gevierd worden. Meer nieuws zullen wij ongetwijfeld tijdens de voorjaars ledenvergadering 
gaan horen. De voorjaars ledenvergadering is op vrijdagavond 10 april om 20:00 uur in het 
clubgebouw De Aak. Een uitnodiging staat in dit blad. Heel belangrijk om bij aanwezig te zijn. Zoals
bekend heeft  de vereniging op dit moment een penningmeester ad interim. Er is een nieuwe 
penningmeester nodig. Hebt u financiële kennis en lijkt het u leuk om de kennis voor de vereniging 
te gebruiken, geeft u dan op bij het bestuur. Wat is er verder zoal te lezen in dit blad?
 
Om te beginnen de voorpagina: speciaal in verband met dit jubileumjaar: krantenknipsels uit de 
eerste jaren van de roemruchte geschiedenis van onze vereniging. En binnenin het clubblad nog 
meer historie. Plus een interview met iemand die al heel lang clublid is.
Verder natuurlijk de al genoemde gebruikelijke mededelingen van het bestuur. Nieuws van het 
Wieringer Skuutje  WR-60 natuurlijk; deze zal ook bij ons jubileumweekend aanwezig zijn.
En tot slot weer een geheel up to date ledenlijst. Bewaar die goed; kan altijd handig zijn als je 
bemensing voor je boot zoekt of als je een schipper zoekt met wie  je wel eens wilt meevaren.

Veel leesplezier,

Namens de redactie,
Sjoerd van der Werf

_____________________________________________________________

Het volgende clubblad verschijnt medio mei 2015.                         Kopij graag inleveren vóór 1 mei.
______________________________________________________________________________



Vanuit de Preekstoel

Het lenteweer dient zich aan. Een mooie aftrap om ons watersportseizoen mee te beginnen.

Voordat we daadwerkelijk van start gaan met het varen vinden er al her en der activiteiten plaats 
op de haven. Zo worden de douches opgeknapt, zijn er nieuwe speakers en TL-balken in het 
clubgebouw gemonteerd en zijn de zonnepanelen geplaatst. Ook hebben we nu digitale meters 
(de zogeheten ‘slimme meters’).

Traditioneel openen we het seizoen met een werkdag. Een aantal vrijwilligers zullen op zaterdag 4 
april de laatste handelingen verrichten om het clubgebouw een voorjaarsschoonmaak te geven, de
boten te water laten, de opnieuw geverfde wedstrijdboeien worden uitgezet, etc.

Dit jaar vieren we het 50-jarig jubileum van onze vereniging. Op vrijdag 16 april 1965 kwamen een 
twaalftal beoefenaars van de watersport uit Wieringen en Wieringermeer bijeen in paviljoen 
Lutjestrand om te komen tot de oprichting van een watersportvereniging voor het Amstelmeer. 
Momenteel is de feestcommissie is drukdoende om een heuglijke weekend voor de vereniging te 
organiseren. Dit jaar heeft ons clubblad een speciale kaft.

De algemene ledenvergadering vindt dit voorjaar plaats op vrijdag 10 april. Meer informatie 
hierover vindt u in dit clubblad. Er zullen tal van zaken aan bod komen, waaronder een 
samenvatting over het overleg met de wethouder van onze gemeente.

Er zijn een paar posten vervuld. Zo is er een PR- medewerker en is er een kantinecommissie die 
het beheer van de kantine gaat regelen. We zijn nog op zoek naar een penningmeester en een 
commissaris haven en benodigdheden.

Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om de vergadering bij te wonen. Mochten we elkaar niet 
treffen, dan wens ik u een sportief watersportseizoen. Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet, 

Peter Oudhuis 
Voorzitter

IN MEMORIAM

Klaas Smit

Klaas  is op 25 februari overleden en op zijn verzoek op 1 maart in besloten kring gecremeerd.

Het ging al een hele tijd niet goed met Klaas en de laatste maanden was hij opgenomen in 
Magnushof in Schagen.

Klaas is vele jaren – meer dan 40 jaar – een stuwende kracht achter onze vereniging geweest. 
Namens het bestuur en de leden van de vereniging wensen wij de nabestaanden veel sterkte 
met dit verlies.



Mededelingen vanuit het bestuur

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2015.
De algemene ledenvergadering van de Watersport Vereniging Amstelmeer vindt plaats op vrijdag 
10 april 2015 in het clubhuis ‘De Aak’ in de Haukes, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening 
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jubileum
4. Notulen najaarsvergadering 24 oktober 2014
5. Jaarverslag 2014
6. Financieel verslag 2014
7. Verslag kascontrole-commissie
8. Vaststellen wedstrijdprogramma 2015
9. Verkiezing bestuurslid functie penningmeester en functie Commissaris Haven
10. Rondvraag
11. Sluiting

Nieuwe bestuursleden gezocht: Penningmeester en commissaris Haven

In verband met het vertrek van onze penningmeester en commissaris Haven zijn wij dringend op 
zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Lijkt het u wat om een belangrijke spilfunctie binnen WV 
Amstelmeer te vervullen als penningmeester of commissaris Haven? Dan kunt u zich aanmelden 
bij de voorzitter, Peter Oudhuis: tel. 0226-413632, e-mail: peteroudhuis@gmail.com.

Gezocht: webmaster

Voor onze website zijn we op zoek naar iemand die een beetje verstand heeft van Wordpress en 
het leuk lijkt om de website actueel te houden met nieuwe informatie. Lijkt u dit wat, dan kunt u 
zich aanmelden bij de voorzitter, Peter Oudhuis: tel. 0226-413632, e-mail: 
peteroudhuis@gmail.com.



Jaarverslag 2014 van Watersportvereniging Amstelmeer

Bestuur
De samenstelling van het bestuur voor 2014:  
Voorzitter Peter Oudhuis
Secretaris Evelien Witteveen
Vice vz/Penningmeester Jos van der Land – Coers (t/m 24 oktober)
Commisaris Opleidingen Hannie Meskers  
Commissaris Haven/opstallen Jos Halsema
Commissaris Vloot Michel Boersen 
Commissaris Wedstrijden Rob Dirven

Per 31 december 2014 telde de vereniging 321 leden, op 31 december 2013 telde de vereniging 
344 leden. Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. de Koning en W. Stam

In 2014 zijn 5 clubbladen uitgebracht door de redactie. 

Bestuursverslag
Het bestuur is in 2014 maandelijks in vergadering geweest en heeft haar beleid gericht op de 
doelstellingen zoals vermeld in de Statuten. Op 28 maart en op 24 oktober zijn de leden in 
algemene vergadering bij elkaar geweest en hebben daar van gedachten gewisseld over het wel 
en wee van de vereniging en besluiten genomen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 
oktober is de penningmeester afgetreden en is er nog geen nieuwe penningmeester benoemd. 
Voor de aan de orde gekomen zaken tijdens beide ledenvergaderingen wordt verwezen naar de 
verslagen die in de desbetreffende clubbladen gepubliceerd zijn. 

Algemene zaken
Er zijn enkele vacatures beschikbaar die van cruciaal belang zijn voor onze vereniging. De functies
die open staan zijn die van webmaster, penningmeester en commissaris haven en benodigdheden.
Ons streven is om deze functies vanuit de vereniging met vrijwilligers te vervullen. Mocht u zelf in 
de gelegenheid zijn een van de vacatures te bekleden dan nodig ik u uit of als u een geschikte 
kandidaat weet die voor te dragen. Het zou ook een kandidaat van buiten de vereniging kunnen 
zijn.
 
Na jaren van afwezigheid is de vacature van kantinecommissie bijna ingevuld. Het coördineren van
de kantine is een taak op zich. Hiervoor hebben we vrijwilligers bereid gevonden. Begin maart 
worden afrondende gesprekken gevoerd. Voor het draaiende houden van de kantine is een groter 
team van vrijwilligers nodig. Deze worden dan aangestuurd door de commissieleden.

We zien een trend dat kleine ligplaatsen minder worden bezet. Afgelopen jaar waren er tussen de 
15-20 boxen vrij. Deze ontwikkeling baart het bestuur zorgen. Dit resulteert in mindere opbrengst 
havenliggeld en heeft gevolgen voor het aantal leden van onze vereniging. Het is van belang dat 
wij met onze vereniging inspelen op de vraag van kleine naar grotere ligplaatsen. Dit betekent in 
de praktijk dat er een aantal punten aangepakt moeten worden, te denken aan het op peil brengen
van de havendiepte, indeling van motor- en zeilboten, aanpassingen van de ligplaatsgrootte. Bij de
Najaarsvergadering in oktober is een conceptplan bij de leden neergelegd. De leden hebben 
ingestemd met het verder uitwerken van het voorstel. De vereniging heeft de gemeentepolitiek 
benaderd. Enkele raadsleden hebben schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder omtrent het 
langdurig probleem van de havendiepte.



De penningmeester is in oktober tijdens de Najaarsvergadering afgetreden. Vanwege het 
vroegtijdig aftreden is er vanuit deze ledenvergadering een kascommissie benoemd. Deze zal 
verslag doen tijdens de eerstkomende algemene ledenvergadering.

De voorbereidingen voor het 50-jarig jubileum zijn in volle gang. Om een en ander in goede banen 
te leiden is er is een feestcommissie geïnstalleerd. Zij is onder meer aangesteld om de ingezonden
ideeën van leden te inventariseren en te komen tot een concreet feestprogramma. Het draaiboek 
begint vorm te krijgen. Het bestuur hoopt op een heuglijk jubileumweekend.

Vloot 
Met hulp van vrijwilligers is het reguliere onderhoud aan de eigen boten weer gedaan dit jaar. 
Vorig jaar zijn de Funyak’s voor het eerst in de anti-fouling gezet om de aangroei te verminderen. 
Bij het er uithalen dit jaar blijkt dat het zeer goed heeft geholpen tot bijna geen aangroei afgelopen 
jaar.
Er zijn ook 2 nieuwe gecertificeerde sloten gekomen om de motoren vast te leggen. We hopen dat 
deze het langer vol houden dan de voorgangers.
De centaurs hebben voorgaand jaar al 2 nieuwe genua’s gekregen en daar kunnen we nu 2 
nieuwe grootzeilen aan toe voegen. Nu is het weer mooi compleet om optimaal les te kunnen 
geven.

Dit jaar is er geen nieuwe optimist aangeschaft. Daarentegen zijn van 3 optimisten de gel coat 
opgeknapt. We gaan dit jaar ook alle optimisten universeel tuigen. Dit wil zegen dat alle optimisten 
de zelfde lijn krijgen wat voor het lesgeven zeer makkelijk is.

De Splashjes zijn er minder aan toe. Van de 3 boten zijn er 2 gekraakt door aanvaringen. In 
overleg gaan we ontluchtings gaten maken in het voordek om de 2 rompen van binnenuit te 
lamineren. Waarschijnlijk zijn de splashjes aan het begin van het seizoen nog niet vaarklaar.

Haven en opstallen
Ook in 2014 is het algemene klein onderhoud weer met medewerking van vele vrijwilligers 
uitgevoerd. In 2014 is de optimistenstalling aangeschaft en in gebruik genomen. We verwachten 
hierdoor minder onderhoud aan de boten te hebben en langer met de boten te kunnen doen. 
Daarnaast is er een benzineopslag aangeschaft om aan de wettelijke eisen te voldoen. Eind 2014 
zijn zonnepanelen aangeschaft die in maart 2015 op het dak van het clubgebouw geplaatst zullen 
worden. En er is met een enthousiaste groep mensen gestart met het opknappen van het 
douchegebouw.
Wij zijn de betrokken vrijwilligers weer zeer dankbaar voor hun inzet en hulp!

Penningmeester
We hebben in 2014 nieuwe zeilen en één nieuw dekzeil gekocht voor de Centaurs. Er is een 
tweedehands container aangeschaft voor de stalling van de Optimisten (Optimistenhotel). Ook 
hebben we zonnepanelen aangekocht van 5000 Wp. Deze aankoop is om onze elektriciteitskosten
nog verder te verlagen. We zijn erin geslaagd om de energiekosten te verlagen van € 7.000,00 in 
2012 naar € 3.000,00 in 2014.
De kantine-inkoop is het afgelopen jaar ook aangescherpt. Er wordt nu gewerkt met een kasboek 
om de geldstroom van het contante geld goed inzichtelijk te krijgen.
In het najaar van 2014 zijn een aantal vrijwilligers begonnen aan het vernieuwen van douches, 
wastafels en een deel van de inrichting in het dijkmagazijn. We streven ernaar om de 
werkzaamheden in maart af te ronden.



Opleidingen
JZ 1 en JZ 2: JZ 1(twaalf cursisten) De eerste kennismaking met een optimist was medio april 
tijdens ‘het omslaan’ in zwembad Den Krieck te Breezand. De praktijklessen voor JZ 1 en JZ 2 
(negen cursisten) zijn voorspoedig verlopen. Er is gebruik gemaakt van reserve momenten. Helaas
waren de weergoden (lees: windgoden) ons tijdens de Terugkomdag, eind augustus, niet goed 
gezind. Na overleg werd besloten om niet te gaan zeilen. Een rondje door de haven als passagier 
op de RIB werd die dag een hoogtepunt. Captains diner werd daarna goed ontvangen en de jeugd 
is aardig aan het graaien geweest uit ‘goodie bags’. Alle JZ 1 en JZ 2 cursisten zijn geslaagd. Uit 
de evaluatie is onder anderen naar voren gekomen dat ten alle tijden de JZ 1 lessen doorgang 
hebben. Indien er niet gezeild kan worden van wege weersomstandigheden zal er theorieles 
worden gegeven. Er zal tot afgelasting Terugkomdag worden overgegaan als blijkt dat er die dag 
niet kan worden gezeild. Eén jeugdzeilinstructeur is gestopt met lesgeven.
Jeugdzeiltrainingen: zeven deelnemers, waarvan een helaas geblesseerd raakte en genoodzaakt 
was af te haken. Drie á vier zeiltrainers. Niveauverschil blijft aanwezig. Wordt wederom voor 2015 
een aandachtspunt. Tijdens de Koningsrace 2014 was er ook een baan uitgezet voor de jeugd én 
daar werd onderling een pittige strijd geleverd. Een aantal jeugdzeilers hebben deelgenomen aan 
de CZZ,  de Sneekweek en al kennis mogen maken met de 24 Uurs race of met het aanbrengen 
van de zeilboot vóór de 24 Uurs race!
Leden vanuit diverse jeugdteams hebben deelgenomen aan workshops. Georganiseerd door het 
WSVB. En door Veilig Sport Klimaat in samenwerking met het NOC*NSF. Deze bijeenkomsten zijn 
als leerzaam ervaren.
Kielbootzeilen: KB I (vier cursisten). Twee cursisten KB I hebben tijdens seizoen 2014 ook KB II 
kunnen behalen. KB II (negen cursisten). Een cursist heeft niet aan de eisen voldaan en heeft de 
vorderingenstaat ontvangen. Alle andere KB I en KB II cursisten zijn geslaagd.
Evaluatiemoment wederom weer zinvol geweest. Eén zeilinstructeur heeft aangegeven te stoppen.
ZIO’s:  Er zijn twee coördinatoren CWO bij de WVA. Zij begeleiden ZIO’s (zeilinstructeurs in 
opleiding) tot volwaardige zeilinstructeurs volgens normen CWO. In 2014 zijn er vier KB 3 ZI – een 
KB 2 ZI en twee JZ 2 ZI afgezwaaid. 
Vaarbewijs 1 en 2: VB 1 (elf cursisten) is in december voltooid. VB 2 (twaalf cursisten) is begin 
januari van start gegaan, afgerond medio februari Een aantal cursisten hebben hun vaarbewijs al 
behaald en zijn bereid om voor de WVA iets te betekenen op het gebied van rescuevaren. Bij VB 2 
is er iemand ingevlogen ter ondersteuning van het lesgeven. 
Marifooncursus: (negen cursisten) vanuit de WVA leden was daar behoefte aan. Eveneens vanuit 
de leden is er een cursusleider gevonden. Afronding februari. In maart gaan de meeste op voor 
examen. 
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie positieve inzet!!

Wedstrijden
Ook in 2014 heeft de wedstrijdcommissie weer een aantal wedstrijden georganiseerd, te beginnen 
met de gebruikelijke Koningsrace op 26 april. Deze race werd onder mooie zomerse 
weersomstandigheden gevaren. Er deden 20 boten mee, onderverdeeld in kajuitklasse, open 
klasse en de lelievletten.
In het weekend van 28 en 29 juni werden weer de jaarlijkse open clubkampioenschappen van de 
WVA gezeild. De opkomst was helaas erg laag, maar ondanks dat werd het een heel geslaagd 
zeilweekend.
De scharrenrace moest dit jaar vanwege de weersomstandigheden helaas afgelast worden, maar 
de door Bram Keppel gebakken scharren smaakten evengoed weer uitstekend!
Op 13 en 14 september zijn de jaarlijkse centaurwedstrijden tussen de WVA en MWV gevaren. De 
organisatie was dit jaar in handen van de WVA. Helaas viel een team van de WVA weg, waardoor 
de WVA gelijk met een achterstand begon. De overgebleven teams zeilden voor wat ze waard 
waren, maar het mocht niet baten: Ook dit jaar ging de MWV weer met de Burgemeester Post 
schaal naar huis.



De palingrace werd op de mooie nazomerdag van 28 september gevaren. Gelukkig trok de wind 
een beetje aan en werd het een mooie wedstrijd met na afloop heerlijke paling door Libbe Herder 
en Jan Meilink.
Op 4 oktober werd de Westwadrace onder schitterende zeilomstandigheden met 14 jachten 
gevaren. De organisatie was in handen van de WVA en KMJC.
Ook dit jaar kan de vereniging weer terug kijken op een mooi wedstrijdseizoen.

Oproep aan alle WVA leden: het verspreiden van A4-tjes  

De WVA heeft iemand kunnen vinden die bereid is om de PR te verzorgen voor onze vereniging.
Carlijn Sneekes gaat zich daarvoor inzetten en zij kan uw hulp hierbij goed gebruiken. Heden ten 
dage is het namelijk zo dat redacties van verschillende digitale en papieren kranten onderworpen 
zijn aan bezuinigingen. Dit is zeer merkbaar in de frequentie waarmee  persberichten die worden 
aangeleverd, ook daadwerkelijk worden geplaatst. Het is altijd weer een verrassing of het 
aangeleverde stuk al dan niet wordt geplaatst.

Om die reden vraagt de WVA of u, u als lid, een bijdrage wilt leveren aan het onder de aandacht 
brengen van bijvoorbeeld WVA opleidingen, wedstrijden en activiteiten door middel van A4-tjes. 
Het enige dat u daarvoor nodig heeft, is een printer, uw e-mailadres,  en wat vrije tijd om de A4-tjes
die u digitaal toegezonden krijgt te verspreiden over het gebied waar u woont. 

De locaties waar de A4-tjes kunnen worden opgehangen, kunnen bijvoorbeeld  supermarkten, 
bibliotheken, snackbars, gemeentelijke instellingen, buurthuizen, wachtkamers van praktijken, 
enzovoorts zijn. Uiteraard is het zinvol om voor het ophangen toestemming vragen aan de 
locatiehouder. Na het ophangen is het handig om af en toe te checken  óf het WVA A4-tje er nog 
hangt. Indien deze is verdwenen, dan graag een nieuwe ophangen voor de tijdsduur die op het A4-
tje  staat vermeld. Uiteraard is hierbij het uitgangspunt dat de inspanningen wel haalbaar blijven 
voor u.
Een belronde met de vraag of u de A4-tjes wilt ophangen wordt hierdoor overgeslagen en dit zorgt 
ervoor dat Carlijn efficiënter kan werken.

Bent u bereid om onze PR-activiteiten op de bovenstaande eenvoudige manier te versterken?
Mail dan naar opleidingen@wvamstelmeer.nl uw e-mailadres met daarbij de locaties waar u de A4-
tjes wilt en kunt ophangen. 

Ter zijner tijd krijgt u van Carlijn via de e-mail een verzoek om over te gaan tot  het distribueren van
de A4-tjes. Op jaarbasis zal dit waarschijnlijk om een keer of zes gaan.

De WVA dankt u hartelijk voor uw onmisbare inzet!

Met vriendelijk groet
Hannie Meskers-Warmerdam
Commissaris opleidingen WVA

mailto:opleidingen@wvamstelmeer.nl


2015: Start kantinecommissie, een positief begin.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de WVA, op 24 oktober 2014,  kwam de vraag naar 
een kantinecoördinator aan de orde. Na afloop van de vergadering heb ik voorzitter Peter Oudhuis 
aangesproken en aangeboden mijn kennis vanuit vv Succes te gebruiken om de WVA verder te 
helpen.

Begin van het jaar zijn wij -voorzitter Peter Oudhuis, commissaris opleidingen Hannie Meskers-
Warmerdam en ik, Martin van Huizen-  bij elkaar geweest om mijn ervaringen vv Succes te 
bespreken onder het motto ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’. 

Het belang van een kantine wordt vaak onderschat; een kantine wordt snel als vanzelfsprekend 
beschouwd, maar met een terugtredende  overheid zullen alle inkomsten en zeker die van de 
kantine nodig zijn. Dit gaat niet vanzelf. Het is dan ook nodig dat elk lid zich realiseert dat het 
lidmaatschap van de WVA geen vrijblijvende zaak is. We zijn een vereniging en dat betekent we 
het met elkaar moeten doen.

Al snel werd duidelijk dat het werken met maar een enkele coördinator erg kwetsbaar en met het 
oog op continuïteit onwenselijk is. De WVA gaat daarom gebruik maken van een WVA 
kantinecommissie met als taak: tijdens WVA activiteiten zorgen voor een natje en een droogje. De 
nieuwe kantine commissie bestaat uit Vera Kaandorp, Hans Zijm, Fred van Heulen, Martin van 
Huizen met tijdens de startfase  Hannie Meskers-Warmerdam als ondersteuning.

Om een goede invulling te geven aan de kantine is het volgende nodig: bekend zijn met de 
regelgeving, een goede inkoop, een gebouw dat aan de eisen voldoet en zorgen voor  gezellige 
medewerkers in de kantine. Wij beschikken inmiddels over een lijst met mensen die zich hebben 
opgegeven om een bijdrage te leveren aan evenementen en kantinewerkzaamheden. Wij zullen 
hen via een e-mailbericht of door middel van een telefoongesprek benaderen om hier invulling aan 
te geven. Dat betekent niet dat we uw hulp niet kunnen gebruiken: alle leden en betrokkenen van 
de WVA –ligplaatshouders, deelnemers aan alle verschillende cursussen, ouders van jeugdige 
cursisten- iedereen is meer dan welkom om een bijdrage te leveren aan de kantineactiviteiten. 

Zaterdag 21 maart aanstaande zal de eerste kennismaking met elkaar in het clubhuis De Aak 
plaatsvinden. Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u wel een bijdrage leveren? Neem dan 
contact met mij op via gsm: 06 - 37652832

Als we allemaal onze schouders eronder zetten, zal  het een mooi seizoen worden!

Groeten en graag tot ziens in het clubhuis De Aak.

Martin van Huizen.
Kantine commissie WVA



50 Jaar WVA Amstelmeer

Zoals jullie weten bestaat de vereniging in juni vijftig jaar, om die reden hebben wij een feestje in 
de planning. Wij als feestcommissie zijn natuurlijk al met de voor bereidingen bezig.
Het feest gaat plaats vinden in het weekend van 13 en14 Juni  dus die datum kunnen jullie alvast 
op de kalender zetten want het belooft een heel spektakel te worden.

De dagen zullen gevuld worden met wateractiviteiten voor de jeugd, een zeilwedstrijd en andere 
feestelijkheden, waarvan een groot deel voor iedereen toegankelijk is. Het hele programma is nog 
niet definitief, maar jullie gaan er ongetwijfeld meer over lezen.

Wat in ieder geval wel zeker is dat de stichtingen Wieringer aak en het Wieringer skuutje 
vertegenwoordigd zullen zijn, ook het Dorus Rijkers museum zal komen met de Tjerk Hiddes 
reddingsboot. Ook de KNRM  uit Den Oever zal zich laten zien

In dat weekend zullen we een beroep doen op onze vrijwilligers,die binnenkort benaderd zullen 
worden, mocht je niets van alle feestelijkheden willen missen kun je natuurlijk op voorhand al 
opgeven we hebben veel vrijwilligers nodig voor diverse activiteiten.
Maar er zijn nog andere manieren om de vereniging te helpen, zoals een donatie of een 
sponsoring. Ideeën om onze vereniging  financieel te helpen zijn meer dan welkom.

De Jubileumcommissie 

Lang niet gezien.......

Af en toe komt het voor dat we trouwe watersportleden lange tijd niet
op de haven zien. Soms komt het er niet van om de boot wegens tijdgebrek
of andere oorzaak in het water te laten. Vorig jaar misten we daarom de mooie schouw van Willy 
en Wil Wigbout in de haven. Naar alle waarschijnlijkheid komt de boot ook dit voorjaar niet in het 
water.

Wil is namelijk ziek, ernstig ziek. Toen ik hem enige tijd geleden belde, kreeg ik
Wil zelf aan de telefoon. “Cees” , zei Wil, “ ik heb geen tijd om pessimistisch te zijn, maar ik kan 
niets meer”. Dit is voor Wil heel moeilijk, hij namelijk altijd bezig, druk en nog eens druk met allerlei
zaken. Wat zijn ogen zien maken zijn handen, zei ik wel eens.

Voor diegenen die Wil een hart onder de riem willen steken en hem een kaartje willen sturen.
Dit is zijn adres: Wil Wigbout, Molenveld 41,  1777HN,  Hippolytushoef.
Wil zal dit zeker op prijs stellen, want lezen kan hij nog wel!



In Hippolytushoef waren toevallig vijf personen tegelijkertijd bezig met het bouwen van een eigen boot. Volgens Willy 
Wigbout was de boot die hij op het oog had onbetaalbaar en zelf bouwen dus de enige optie. Fred van der Steeg, Frits 
Koopmans, Dik Haverkorn en Alle Roorda vulden onafhankelijk van elkaar ook al hun vrije uurtjes in met het fabriceren 
van een schouw.



Interview

Elke keer is het weer een verrassing hoe een interview tot stand komt. Hadden Hannie en ik in het 
– verre – verleden de manier om, zittend op de stenen trap bij het dijkmagazijn, bv de 13e boot van
links aan de andere kant van het Wierhoofd aan te wijzen, of de 2e motorboot vanaf het einde van 
de Postbootsteiger gerekend, nu is het elke keer anders. We proberen wel een mix te maken in  
motorboten, zeilboten, jeugd, vrouwen en mannen, maar het loopt wel eens anders. Deze keer 
mailde Fred van der Steeg mij met de mededeling: “Ik heb een paar fotootjes van de naamborden
en wij willen er mee stoppen na 37 jaar om die te schilderen” en “Moet ik een advertentie voor boot
te koop” bij jou opgeven”? Vervolgens: “Ik heb nog een
paar leuke krantenknipsels uit 1977, waarin staat dat
wel 6 Wieringers  onafhankelijk van elkaar een Schouw
aan het bouwen zijn”.
Dit wekte natuurlijk mijn belangstelling. Omdat ik in de
vorige krant gezegd had dat ik een Kolibri-zeiler zou
benaderen, moet dit slachtoffer dus nog even wachten.
Zo toog ik, na wat heen en weer gemail en gebel op
een woensdagmiddag naar Hippolytushoef, waar Fred
met zijn Ria al weer vanaf 1974 wonen.
Fred en ik kwamen ongeveer gelijk aan op Klieftstraat
nr 24. Vrijwel meteen  zei Fred “Laten we eerst maar
even in de – ooit zelfgemetselde -  schuur kijken”. Kom
ik terecht in het Walhalla van iemand die met zijn
handen maken kan wat zijn ogen zien.  Fred laat zijn
zelfgemaakte stof -en zaagselafzuiging zien onder de
zaagtafel en zijn vandiktebank en zijn houtdraaibank en
metaaldraaibank, bovenfrees en allerlei zelfgemaakte praktische hulpstukken. Om jaloers op te 
worden. Maar eigenlijk kwam ik hier niet voor.
We gaan naar binnen, het is lekker warm en de koffie en koek van Ria smaken goed. Ik kijk eens 
om mijn heen. De geschiedenis  van 40 – 50 jaar hangt en staat in de vorm van foto’s, tegeltjes, 
boeken  en schilderijtjes aan de muren. Waar heb ik dit meer gezien in Hippo? Jan M., weet jij 
het??Jan zijn vrouw zei destijds “De muren moeten lekker vol hangen”, zo ook bij Fred en Ria.
We gaan van start, want anders redden we het niet in 1 ½ uur.

Wie is Fred van der Steeg?
“Ik ben geboren op 11 september 1941 in 
Velsen Noord. Ik heb 3 zussen, 1 broer, 2 
halfzussen en 1 halfbroer. Een in Nieuw 
Zeeland en een in Zuid Afrika. 
Mijn vader werkte bij Werkspoor en mijn 
moeder hield de huishouding draaiende. Omdat
het oorlog was moesten we noodgedwongen 
verkassen naar Assendelft en aan het eind van 
de oorlog bleek ons huis in Velsen Noord 
ingenomen te zijn door een hoge politieman, die
mijn vader er overigens heel snel uit werkte”. “Ik
ben in Velsen Noord naar de lagere school 
geweest en daarna naar de MULO in IJmuiden”.

Hoe was jouw werkzame leven?
”Na de Mulo ben ik in de bouw gaan werken, ik wilde eigenlijk naar de zeevaartschool, maar daar 
had je MULO-B en wiskunde voor nodig, ik werd timmerman en heb ook nog voor ¾ een 



aannemerscursus gevolgd, ook heb ik nog in Duisburg Duitsland gewerkt. In 1965 kwam ik bij 
Hoogovens  werken. 
In de bouw verdiende ik goed voor die tijd, wel 135 gulden in de week. Bij Hoogovens begon ik als 
leerling bankwerker met 125 gulden. In die tijd heb ik ook mijn vrouw Ria ontmoet, Ria is 
oorspronkelijk afkomstig uit Arnhem maar werkte in Velsen Noord als jeugdwerker in het buurthuis.
Inmiddels stond ik in Velsen ingeschreven voor een huurhuis, maar die wachtlijst was 8 jaar 
voordat je een keer in aanmerking kwam. Bij de HO duurde het 9 maanden. In Velsen Noord 
woonden we, nadat we trouwden, in een bovenwoning, mijn schoonouders kwamen daar nooit, 
want waar wij woonden was de arme buurt en zij woonden in de straat  van de directeuren en 
ingenieurs. Ria wilde wel weg uit Velsen, toen hebben we ons in Schagen ingeschreven voor een 
koophuis, maar dit was met 70.000 gulden eigenlijk te duur. In de beginperiode bij Hoogovens heb 
ik diverse cursussen gevolgd, onder andere voor machinebankwerker, machinemonteur en haalde 
ik diverse lasdiploma’s en volgde de avond MTS van Hoogovens, Ik ben toen begonnen in de Loco
werkplaats als hulp bankwerker-dieselmonteur, vervolgens ging in naar Koudband 2 als 
machinemonteur. In  Koudband 2 kwam ik op de transferlijst en werd gevraagd als 
werkvoorbereider in de algemene werkplaats waar diverse afdelingen waren ondergebracht, zoals 
de smederij, lasserij, verspanerij, timmerwerkplaats, zeilmakerij, boekbinderij, fietsenmakerij en 
revalidatiewerkplaats. Toen ik bij Hoogovens in de algemene werkplaats als werkvoorbereider 
kwam te werken ontmoette ik Dirk Haverkorn uit Hippolytushoef. Uiteindelijk wist Dirk voor mij een 
huis in Hippo voor een redelijke prijs te koop. Het was inmiddels 1974 toen ik daar kwam  wonen. 
In de jaren die volgden heb ik mijn complete huis verbouwd en vernieuwd.
Ondertussen was het 1976 en werkte ik bij de Centrale Technische Dienst. Van  1978 tot 1985 was
ik werkvoorbereider en plaatsvervangend baas in de timmerwerkplaats. Van 1985 tot 1988 werkte 
ik op het bureau voor uitbesteding van werk, een heel veelzijdige functie. In 1988 werd dat de 
afdeling Infra Structurele voorzieningen. Het gaat te ver om te vertellen wat ik allemaal deed.
Uiteindelijk ging ik in 2001 met pre-pensioen, na de laatste jaren 4 dagen in de week gewerkt te 
hebben”.

Hoe is jouw watersportverleden?
“Als 13-jarige jongen had ik met bollen pellen een zeilkano opgespaard die wel fl. 40,- kostte, daar 
zeilde ik mee op kanaal A bij Beverwijk en op het Noordzeekanaal. Deze kano heb ik na een aantal
jaren verkocht aan een vriendje. Pas veel later had ik plannen om zelf een boot te bouwen, dit 

omdat ik Dirk Haverkorn – die 
toen een Schouw van 9 meter 
lang  aan het bouwen was – 
hielp met lassen, met het idee 
dat ik ook een Schouw zou 
bouwen. De benodigde platen 
staal kon ik via Hoogovens 
kopen tegen schrootprijs, ik 
geloof voor 15 ct per kg. In 
1977 ging mijn boot te water als
casco, zonder zeilen en 
zwaarden en summier 
ingetimmerd. In de winter van 
1977 heb ik zelf de mast, giek, 
gaffel en zwaarden gemaakt. 
De zeilen – grote fok, grootzeil 
en kluiver -  heeft van Kalsbeek 

uit Den Oever gemaakt. In die tijd heb ik ook nog een  Iceflow zeekano gevaren, gekocht van 
Harry Tieken. Op advies van Ed Bos, de baas van BTDY en S, heb ik die later vervangen door een
Nordcap kano”.



Lees je het clubblad?
“Ja zeker, lees bijna alles”. Fred wijst op het laatste exemplaar van het WVA blad wat nog op tafel 
ligt.

Heb je nog andere hobby’s?
Dit had ik eigenlijk niet moeten vragen, want inmiddels zit ik al meer dan twee uur aan tafel. Wat 
een spraakwaterval. Ria moet hem doorlopend er  op wijzen bij de les te blijven en niet allerlei 
zijstraten te bewandelen.
“Ik ben vrijwilliger bij de molen De Onderneming in Hippolytushoef  en de molen De Hoop op 
Wieringen, voor deze molens doe ik het naaiwerk en reparaties aan de zeilen. Verder heb ik een 
flinke schuur met allerlei machines. Kan dus bijna alle hulpmiddelen maken en klussen zelf doen. 
Ik heb ook nog een caravan onder het afdak staan, al moet ik zeggen dat deze caravan nog niet 
achter de auto, die ik al weer 4 jaar rij, heb
gehad. We zijn een beetje klaar met caravannen
en gaan in de vakanties liever in een hotel.
Verder ben ik nu nog een nieuw zeil voor mijn
eigen boot aan het naaien. ’s Zomers kano ik
regelmatig. Trouwens als de Schouw  wil ik
verkopen.
Wij hebben familie in Australie en Nieuw
Zeeland, een stiefzus in Australie en een
halfbroer  in Nieuw Zeeland die ik in 1988 terug
vond,  waar we in totaal al een keer of 15
geweest zijn. Dan zijn we in de winter zo 6 of 7
weken weg”.

Ben je een zomer- of wintermens?
“Wij zijn zomermensen, als het hier winter is
gaan wij weg, alleen dit jaar gaan we niet naar Nieuw Zeeland en Australie”.

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Prima, ik zag het niet zitten dat er een plan lag om er 2400 zomerwoningen neer te zetten. De 
infrastructuur is er niet op berekend. En om weer een stukje land onder water te zetten…, een 
aftakking van het Wieringer Randkanaal naar Hippo zou prima zijn, maar ik ben blij dat het niet 
door gaat”.

Inmiddels is de middag al bijna om als ik met Fred mee naar de bovenverdieping ga, waar zijn 
naaiwerk gebeurt met de hand en  op een van de twee industriemachines die er staan. Voor de 
kleine naaiklus aan mijn boottent krijg ik een mooie zelfgemaakte “speedy stitcher “ mee met de 
mededeling dat Fred voor mij nog een klosje garen “regelt”.
Fred en Ria bedankt voor de gastvrije ontvangst en de mooie verhalen.

Cees Dubbeld
.



Overpeinzingen van onze WVA filosoof

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik filosofeer er wel eens over. Ik bedoel dit; waarom
staan er zo vaak fouten in de kranten. Is er dan geen afdoende instrument voorhanden om fouten 
te voorkomen?  Het u natuurlijk al lang opgevallen want in de laatste WVA-krant ( 5- 2014 ) staat in
de overpeinzingen ook minstens 1 kapitale fout. “zo, voor deze keer ben ik uitgefilosofeert. Met 
een “t” !!, terwijl ik al bijna 70 jaar weet dat dit met een “d” moet zijn. Ondanks dat ik mijn stukjes 
goed na lees, vallen mij de foutjes die er misschien nog in zitten, in het kant en klare blad direct op.
Goed, genoeg hierover, maar….u mag  mij er op aanspreken, indien nodig.
Om toch nog even bij deze foutjes te blijven. Valt het u ook op dat in internetadvertenties soms 
zulke vreemde aanbiedingen staan? Zoals “gratis voordelen bij een zorgverzekering” of “win een 
gratis horloge van € 1999,-“, waarom niet een horloge van € 2000,-, klinkt toch gelijk veeeel 
duurder? Of “gratis € 5,- tegoed bij Praxis”. Ja, als je er eerst € 3,- voor moet betalen is het niet 
gratis meer of op 5 januari schrijven “de dagen worden korter”, terwijl ze vanaf 22 december alleen
maar langer worden. Nog zo iets; om 01.39 uur 3000 fietslampjes te koop aanbieden en ’s 
morgens om 8 uur lezen dat er al 2967 verkocht zijn! Gaat half Nederland midden in de nacht 
fietslampjes kopen? Wat te denken van een liedje waar in gezongen wordt over een lege fles wijn. 
Waar hebben we het over? Een lege fles wijn, ik heb wel gehoord van een lege wijnfles en een half
lege fles wijn. Je hebt het toch ook niet over “een lege doos met schoenen”. Hoe ziet u dan die 
doos voor u? Een lege schoenendoos, oke, dan weet je waar je het over hebt. Nog zo iets: “een 
hele aardige man”, het klinkt niet verkeerd, maar de man is eigenlijk gewoon “heel aardig”.
Om in scheepse taal te praten. We praten toch niet over een lege jerrycan benzine, een halve 
weggedraaide fok, een lege fles gas, een hele erge kapotte motor – die motor moet dan wel heel 
erg kapot zijn.
Ik pretendeer helemaal niet dat ik een taalwonder ben. Dit is weer wat anders dan ik pretendeer 
niet helemaal dat ik een taalwonder ben ( zou ik het dan een klein beetje zijn? ).
Nog eentje toe dan. Kent u ook de speciale aanbieding van Groupdeal op internet? En 195-delige 
gereedschapkoffer van € 599, voor slechts € 119,95. Waar haal je die 195 delen vandaan! Elk 
wegwerpmesje uit de verpakking elk schroefbitje uit een set en alle 60 spijkers en schroeven uit 
een doosje worden meegeteld om aan de 195 delen te komen. Ook de 4-delige koffer wordt 
meegeteld!
Ook was het u ongetwijfeld opgevallen dat het verhaal van Herman Koopman – zonder “s “- al in 
de laatste krant stond. Herman is inmiddels gepensioneerd en is nu “still to do” dingetjes” van zijn 
bucketlist aan het schrappen. Een er van kan doorgestreept; hij heeft op zijn oude dag een 
Nieuwjaarsduik in de zee bij Callantsoog genomen. U weet wel, Herman is die man van de 
Grundel aan het Wierhoofd waarvan de mast wel heel erg afgebroken is of was geweest en weer 
gemaakt. Ahum….genoeg gefilosofeerd voor deze keer.



Er vanuit de Gemeente Hollands Kroon met ons meegedacht wordt
De haven dan misschien toch wel uitgebaggerd gaat worden
We mogen hopen dat het voor aanvang van het vaarseizoen is
De vereniging op zoek is naar vrijwilligers om de “borden” bij te houden
In deze krant met foto’s en tekst staat welke “borden” worden bedoeld
De schilders en vergulders na 37 jaar wel een bloemetje hebben verdiend
Er binnenkort een mooie stalen zelfbouw Schouw te koop wordt aangeboden
Fred gaat stoppen met varen maar is eerst nog een nieuw zeil aan het naaien 
Het mooie weer en de lange dagen weer met rasse  schreden naderen
Het nu dus echt tijd wordt om het varend materaal weer klaar te maken
Theo nog driftig bezig is een kampioenschap naar het Amstelmeer te halen
Hij door zijn internationale  bezigheden voor het Watersporterbond hier
amper aan toe komt
2015 een jubileumjaar is voor de vereniging
Er een mooi jubileum programma in elkaar wordt gesleuteld
Er een heel interessante lezing is geweest over Stentec navigatiemiddelen
De avond met ruim 20 aanwezigen goed bezocht werd
Het Dijkmagazijn natte ruimte  binnenkort geheel gerenoveerd wordt opgeleverd
Ook de vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd een flinke schouderklop verdienen
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien.



Nieuws van het Wieringer Skuutje WR-60

 

Weerweeromkomst

Het eind van de restauratie is in zicht. Zaterdagmiddag 25 april vindt de 'Weer weeromkomst' 
plaats. Omdat de oorspronkelijke tewaterlating 175 jaar geleden heeft plaatsgevonden, is hier, 
zoals in het liedje van Mark en Jeroen Zijlstra, sprake van de ’Weer weeromkomst’: 

           Wieringer skuutje, je waar veert van huus 
           Van heinde en veert weer op Wieringen thuus 
           Wieringer 60, je vertrok en je kwam weer weerom 

Er wordt druk gewerkt aan het programma. Op de website www.wr60.nl staat de meest recente 
informatie; hier kan je jezelf ook aanmelden om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn.

De Skuut zal ook aanwezig zijn bij de botterwedstrijden 12 juni in Den Helder. En natuurlijk is de 
Skuut er tijdens het jubileumweekend 13 en 14 juni bij de WVA in de Haukeshaven. Tussen 11 en 
15 juni moet de Skuut overgevaren worden van Den Oever via Den Helder naar het Amstelmeer 
en weer terug. Belangstellende leden van de WVA zijn bij deze uitgenodigd om deze overtochten 
of een deel er van mee te maken. Graag opgeven bij Tjeerdo Wieberdink: tjeerdo@wieberdink.nl 
of telefonisch 0227-512304.



Te koop:
Huitema zeeschouw 8m1, staal. bouwjaar 1977

motor: Yanmar 2Qm15.

Complete inventaris, functioneel ingetimmerd, 
2 kooien

Kimkielen en ingekorte mast.

Vraagprijs: 8000 Euro.

Fred van der Steeg, telefoon: 0227 592042

AGENDA

10 april Algemene Ledenvergadering
27 april  (maandag) Koningrace(WVA)
28 april 1e dinsdagavondwedstrijd
14 mei  (hemelvaartdag) Pettermerton (HWN)
6-7 juni Ver. Sloepzeilen (MVW) 
13-14 juni WVA 50 Jaar( incl. 4 havenwedstrijd op 13 juni)
19-20 juni (vrijdag-zaterdag) Zeilen voor mensen met beperking
27-28 juni Combi:  Open clubkampioenschappen MWV

Open clubkampioenschappen open klasse WVA 
(organisatie MWV)

27-28 juni Open kampioenschappen Kajuitklasse (Marsdiep) 
(organisatie WVA)

5 juli Scharrenrace (WVA)
21-22 augustus (vrijdag-zaterdag) 24 uurs race (Ned. Ver. Kustzeilers) 2015
29-30 augustus MVW/WVA burg. Post Bokaal (organisatie MWV)
5-6 september Sluitingswedstrijden  Marsdiep (MWV)
12 september Dorus Rijkerstocht KMJC
20 september Palingrace (WVA)
26 september Rondje BOL ( HWN)
3 oktober Westwadrace (KMJC/WVA)


