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Zo vliegt de zomer weer aan ons voorbij, in mijn opinie gaan de dagen en weken veel
te snel. Gelukkig hebben al heel wat mooie vaardagen gehad. Soms was het klimaat 
even in de war en waaide het te hard, regende het te lang of was het te koud. 

Op de volgende zomerstorm hoeven we volgens mij minder lang te wachten dan we 
nu gedaan hebben. Het was de ergste zomerstorm sinds 1901.

Persoonlijk heb ik dat ervaren tijdens mijn 8-daags vaarreisje als motorboot mast ligt 
nog op zolder. Opweg naar de Loosdrechtse Plassen belandden we in de 
Willemsluis, naast de Sixhaven in Amsterdam. Probleempje met het startrelais, 
waardoor de boot de sluis weer werd uitgesleept maakte dat we 2 dagen in 
Amsterdam bleven liggen. De hevige storm in Amsterdam dus over ons heen 
gekregen.

Dit jaar staat in het teken van het 50 jarig bestaan van onze vereniging. Een jaar lang
een compleet nieuw omslag hetgeen wat lijkt op dat van 30 jaar geleden. 

Het frappante vind ik dat we van bijna geen van onze 320 leden een reactie op het 
omslag krijgen. Afijn denk ik dan:  Geen bericht, goed bericht. In deze krant is weer 
veel te lezen.

Bekijk ook vooral goed de agenda, ongetwijfeld staat er een evenement voor u bij. 
Verder uiteraard het voorwoord van de voorzitter, de notulen van de afgelopen 
voorjaarsvergadering. Verslagen en uitslagen van diverse wedzstijden. Het verhaal 
van de WVA filosoof die weer allerlei onzin uit kraamt.  Verslagen over jeugdzeilen. 
Het verhaal van Virginia en Wico over hun reis naar Parijs houdt u van ons te goed.

Afijn genoeg om een paar genoeglijke uurtjes in het clubblad te bladeren en nog 
weer eens opnieuw te pakken. Verder de foto’s van de diverse activiteiten, 
waaronder van de opnieuw geïntroduceerde viswedstrijd.

De redactie wenst u allemaal nog een paar genoeglijke vaarmaanden toe.

___________________________________________________________________

Het volgende clubblad verschijnt eind oktober. 

Kopij graag aanleveren vóór 1 oktober.



IN MEMORIAM
Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van Koen 
Benschop. Hij was een zeer gewaardeerd lid, vrijwilliger en zeilinstructeur binnen 
onze vereniging. Wij zullen Koen missen op de haven en wensen zijn nabestaanden 
veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 

Ook is Okke Visser, die jarenlang lid en bestuurslid was, overleden. Zijn 
nabestaanden wensen wij veel sterkte.  

Terugkijkend op de afgelopen periode viel ons niet altijd mooi weer ten deel. Dit jaar 
leek het wel extreem van het ene uiterste in het andere te vallen. Door het grillige 
karakter van het weer troffen we het niet tijdens de activiteiten in dit jubileumjaar. 
Zo was het jubileumweekend buiïg en stond er veel wind. De vrolijke noot van het 
dweilorkest hield de stemming er in. Er was gelukkig toch animo voor de 
georganiseerde evenementen zoals het meevaren met de KNRM, de Wieringer 
Skuutje WR-60 en de snelle rib van Jan Boersma. Speciaal voor de jeugd was er dat 
weekend een zeilestafette. Het oosterse buffet viel goed in de smaak en werd 
muzikaal opgeluisterd door Rock & Lol. Het weekend was mogelijk gemaakt door de 
tomeloze inzet van alle betrokken vrijwilligers waarvoor mijn hartelijke dank.
Mede door invloed van de wisselende weersomstandigheden werden de  
Scharrenrace en dinsdagavondwedstrijden jammergenoeg minder druk bezocht.

Nu de vakantieperiode ten einde loopt keren de recreanten weer havenwaards en 
wordt het weer drukker op de haven. Hopelijk zijn de weergoden ons beter gezind de
resterende weken van dit vaarseizoen, zodat we u tijdens een van de komende 
activiteiten mogen verwelkomen.

Op initiatief van een paar leden wordt er soms een hengeltje uitgegooid op 
zaterdagavond. Als het u leuk lijkt kunt u zich aansluiten bij deze kleine visclub (vis 
vereniging amstelmeer VVA) op de Haukes. 

Graag tot ziens op de haven.

Met vriendelijke groet,

Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer



Algemene ledenvergadering van de Watersport Vereniging
Amstelmeer

d.d. 10 april 2015

1. Opening 

Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
Aanwezig: 53 stemgerechtigde leden. 
Met kennisgeving afwezig: Theo Souren, Jan Boersma, Boukje Bijpost, Eric Goedel, 
Jan Bethbeder, Fred van Heulen, Martin van Huizen.
In memoriam: Gerrit van Zoonen, Klaas Smit en Wil Wigbout.

2. Mededelingen van het bestuur

Overleg met Gemeente Hollands Kroon
- Baggeren: Kortgeleden is door de Gemeente toegezegd dat de haven gebaggerd 
wordt tot de harde kleilaag. Opdracht is gegeven aan De Vries & V/d Wiel en wordt 
waarschijnlijk in het najaar uitgevoerd. De Gemeente deelt de kosten met HNK, 
omdat die verantwoordelijk is voor het spuibeleid. Dit is echter geen permanente 
oplossing en hier is naar gevraagd.
- Huurbeleid: We betalen 25% meer huur dan de MWV en we zijn van mening dat dit 
hetzelfde moet zijn. Gemeente heeft gewezen naar aantal boxen, dit hebben we 
weerlegd en dat is nu min of meer onderschreven door de Gemeente.
- Onderhoud haven: Gemeente wil onderhoud afwachten i.v.m. het nieuwe 
accommodatiebeleid, waarbij men de haven wil afstoten aan een andere partij. WVA 
heeft de Gemeente aangegeven dat er interesse bestaat. Graag horen we van de 
leden hoe zij er tegenaan kijken.
- Beveiliging haven: Om vernieling en diefstal tegen te gaan is er gesproken met de 
Gemeente over beveiliging van de haven d.m.v. afsluiting van de haven. Omdat het 
openbaar terrein is mag afsluiten van de haven niet. Gemeente wil wel kijken naar 
verlichting, maar hier is geen budget voor.

Vrijwilligers
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en het bestuur voor al hun inzet.

Website
De website is 4 maanden offline geweest. De site liep steeds vol met spam, 
waardoor de webhost hem offline zette. Momenteel is de website weer online. Er zijn 
twee personen bereid om de website actueel te houden.

Kantine
Felicitaties aan alle vrijwilligers die het IVA-certificaat hebben gehaald.
Er is een kantinecommissie opgericht bestaande uit: Vera Kaandorp, Hans Zijm, Fred
van Heulen, Martin van Huizen en Anja Nederpelt. Hannie Meskers ondersteunt de 
kantinecommissie vanuit het bestuur tijdens de opstart. Anja Nederpelt vertelt dat het



de taak van de kantinecommissie is om voor de WVA tijdens de activiteiten de 
kantine van vrijwilligers te voorzien en in overleg met het bestuur de inkoop te doen. 
Alle kantinevrijwilligers zijn voorgelicht over het IVA- en sociale hygiëne certificaat.

PR
Carlijn Sneekes gaat voor de WVA de PR verzorgen.

Huishoudelijke dienst
Marian Eeken gaat de huishoudelijke dienst aansturen met andere vrijwilligers.

Penningmeester
De voorzitter legt een persoonlijke verklaring af naar aanleiding van de onrust die is 
ontstaan na het aftreden van de penningmeester.
Siep en Jos van der Land leggen ieder ook een persoonlijke verklaring af.

3. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Hans Boersen en Elbert Volkers brengt 
verslag uit over de kascontrole en verleent decharge aan de penningmeester voor de
jaren 2013 en 2014.
Voor 2015 bestaat de kascontrolecommissie uit Martijn Pijnacker en Carolien 
Verschoor met Gerard Schalkwijk als reserve.

4. Notulen najaarsvergadering 24 oktober 2014

Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Goedgekeurd. 
Cees Dubbeld vraagt of de vier camperplaatsen in de begroting zijn meegenomen. 
Voorzitter antwoordt dat de begroting daarop is aangepast, omdat het traject met de 
Gemeente langer duurt.

5. Jaarverslag 2014

Geen opmerkingen; goedgekeurd.
Commissaris Haven meldt dat een maand geleden de zonnepanelen op het dak van 
het clubhuis zijn geplaatst door een groep vrijwilligers. En het gaat heel goed, het is 
een goede beslissing geweest.

6. Financieel verslag 2014

De voorzitter neemt het financieel verslag door.
In de toekomst zal er kritisch gekeken worden naar de afdracht aan het 
Watersportverbond.
De kosten van de kraan zullen in 2015 een stuk hoger zijn i.v.m. groot onderhoud.
De € 6000 verschil in inkosten en uitgaven is geen winst, hier gaat nog afschrijving 
oftewel reservering voor onderhoud en vervanging van af.
Begroting 2015 is in vorige ledenvergadering behandeld en wordt nu alleen nog even
meegenomen omdat het passantengeld is aangepast i.v.m. de nog niet gerealiseerde
camperplaatsen. Er wordt een negatief resultaat van € 3500 verwacht. Dat komt door



afschrijvingen en dat betekent dat we nog steeds interen. Maar we zijn op de goede 
weg zoals de cijfers van 2014 laten zien.

7. Wedstrijdprogramma 2015

De wedstrijdcommissaris meldt dat het programma in het clubblad niet helemaal 
klopt, maar dat de correcte lijst binnenkort op de website staat.
Op het programma komt nog één wijziging en dat is de datum van de 
centaurwedstrijd. Voor de centaurwedstrijd wordt nog een organisator gezocht die 5 
schippers zoekt die ieder zelf een team samenstellen.
Er is een nieuwe wedstrijd voor kajuitboten op het Marsdiep bedacht om ook anderen
uit de regio te trekken. Er zijn dit jaar niet echt grote evenementen. Theo Souren is 
heel druk geweest, maar is niet gelukt. Dat heeft tegenwoordig veel meer 
voorbereidingstijd nodig.
De winnaars van de dinsdagavondwedstrijden van 2014 zijn:
Kajuitklasse: Cees Boersen
Open klasse: Jan Meijerink

8. Stand van zaken commissariaten

Vloot
De funjacks zijn vorig jaar zo goed in de antifouling gezet dat ze nu nauwelijks 
onderhoud nodig hebben. Ze hebben nieuwe sloten gekregen die dit jaar hopelijk 
langer heel blijven.
De centaurs hebben nieuwe grootzeilen gekregen.
Er is geen nieuwe optimist aangeschaft. Van drie stuks is de gelcoat gedaan en ze 
zijn nu allemaal gelijk getuigd om het makkelijker tijdens de lessen te maken.
De splashes zijn zo stuk dat je van binnen naar buiten kan kijken. Ruud Beers gaat 
helpen bij het opknappen, maar ze zullen niet voor het begin van het seizoen klaar 
zijn. Met de cursisten en hun ouders is besproken dat de splashes heel kwetsbaar 
zijn en dat we schade op de WA-verzekering van de ouders gaan verhalen.

Opleidingen
Op twee na zijn alle cursisten voor hun vaarbewijs geslaagd.
Deze winter werd er voor het eerst een marifooncursus gehouden door Gerard 
Schalkwijk. 7 van de 9 cursisten zijn geslaagd.
Jeugdzeilen 1 gaat met 11 cursisten van start en Jeugdzeilen 2 met 4 cursisten.
Alle Kielboot 1 cursisten hebben hun theorie behaald en alle kielbootcursisten 1 en 2 
hebben kennis gemaakt met hun zeilinstructeur.
De sfeer bij alle opleidingen is opperbest.

Secretariaat
WVA bestaat dit jaar 50 jaar en dat wordt gevierd in het weekend van 13 en 14 juni 
met een uitgebreid programma: beide dagen zijn er boten te bezichtigen en kan er 
tijdens korte tochtjes meegevaren worden. Op zaterdag wordt de 4 Haven wedstrijd 
gevaren en wordt er een besloten feestavond georganiseerd. Op zondag zijn er een 
zeilwedstrijd en andere wateractiviteiten voor de jeugd plus een braderie op de 
haven.



Tjeerdo Wieberdink vertelt dat het Wieringer Skuutje bij het jubileum aanwezig zal 
zijn en doet een oproep aan de WVA-leden om mee te varen tijdens de heen- en 
terugreis naar Den Oever.
De voorzitter vertelt dat de stichting van het Wieringer Skuutje nog op zoek is naar 
een goede bestemming voor de toekomst. Als er suggesties zijn kunnen die bij de 
stichting gemeld worden.

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Er zijn geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten en het bestuur wordt steeds 
kleiner. Het bestuur gaat zich beraden op de toekomst, want het kan zo niet 
doorgaan. 

10.Rondvraag

Cees Dubbeld: Werkt het mailadres van de voorzitter niet?
Voorzitter: Dat werkt al een tijd niet door technisch probleem. Er kan gemaild worden 
op het privé mailadres.

Cees Dubbeld doet een oproep voor verhalen en reisverslagen voor het clubblad. De
volgende uitgave wordt een speciale jubileumuitgave.

Jaap Woort: Er zijn 3 jachten aangemeld voor een ORC-meting. Als er nog andere 
geïnteresseerden zijn, dan kunnen ze tegelijkertijd meedoen met de meting wat in 
kosten scheelt. Misschien is het een idee om de ORC ook te gebruiken voor de 
dinsdagavondwedstrijden.
Wedstrijdcommissaris: Dat is prima als Jaap bereidt is elke dinsdag als startschip te 
fungeren en de tijden te noteren.

Sjaak Meskers: Hoopt dat dit jaar niet zo veel onduidelijkheid over de wedstrijden en 
juiste data is als vorig jaar.
Wedstrijdcommissaris: Het juiste programma staat binnenkort op de website.

Alex v/d Hoek: Wat is de officiële diepte van de haven?
Voorzitter: De gegarandeerde diepte door de Gemeente is 2,20 m NAP minus 40 cm 
= 1,80 m NAP.

Commissaris Haven: Bedankt de hele ploeg vrijwilligers die zich hebben ingezet voor
het opknappen van het Dijkmagazijn.

Cees Silfhout: Hoe staat het met het plan voor de herindeling van de boxen?
Voorzitter: De haven is eigendom van de Gemeente en HNK. De Gemeente is 
positief en gaat in overleg met HNK. Binnenkort hebben we weer een overleg met de
Gemeente. Pas als de Gemeente en HNK positief zijn komt het voorstel naar de 
ledenvergadering zodat iedereen er op kan reageren.
Sjaak Meskers: Misschien is het een idee om ligplaatsen te promoten door 
persberichten.



Voorzitter: Is een goed idee maar kunnen niet meteen alles op het bord van de 
nieuwe PR-vrijwilliger gooien. We willen veel en er zijn goede ideeën, maar we 
missen een aantal bestuursleden en kunnen niet alles voor elkaar krijgen.
Gerard van Herk: Waarop is het idee van grotere boxen gebaseerd, want merkt niets 
van een trend bij de aanvragen.
Voorzitter: Dat komt waarschijnlijk omdat we op de website expliciet aangeven wat 
de grootte van de boxen is.  

De voorzitter bedankt Jos Halsema voor zijn inzet als commissaris Haven.

11. Sluiting

Voorzitter sluit 21.50 uur de vergadering.

Mededelingen van het bestuur

Oproep vrijwilligers huishoudelijke dienst
Voor het schoonmaken van het clubgebouw zijn we op zoek naar een paar 
vrijwilligers. Een aantal mensen heeft zich al aangemeld, maar we zouden dit graag 
willen uitbreiden naar minimaal 8 personen. Met hoe meer mensen dit werk gedeeld 
kan worden, des te lichter is het.

De werkzaamheden zijn: tijdens het watersportseizoen één keer per week het 
clubhuis schoonmaken, waaronder aandacht voor de kantine, achter de bar, de 
keuken en de toiletten. Buiten het watersportseizoen zijn er twee grote 
schoonmaakbeurten tijdens de twee werkdagen in het voor- en najaar en eventueel 
na een evenement. 

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Marian Eeken: marian.eeken@kpnmail.nl. Zij zal 
in samenwerking met het schoonmaakteam een rooster opmaken.

Oproep vrijwilligers om te flyeren
De PR zoekt WVA vrijwilligers om te flyeren voor WVA activiteiten in hun 
woonomgeving.
Reacties graag aan Carlijn Sneekes: carlijnsneekes@gmail.com

mailto:carlijnsneekes@gmail.com
mailto:marian.eeken@kpnmail.nl


Cursus Vaarbewijs I en II.

In november van dit jaar starten de lessen weer van de cursus Vaarbewijs I. 

In januari 2016 Vaarbewijs II. 

De instructeur heeft vanuit zijn werkomgeving en door het bezit van een eigen boot 
veel op en rond het water geleefd, daardoor heeft hij een schat aan ervaring die hij 
als instructeur kan gebruiken. Deze ervaringen zijn verwerkt in de lessen waardoor 
de leerstof een stuk minder saai is en heel visueel en begrijpend is.

Opgeven via het inschrijfformulier op de site www.wvamstelmeer.nl

Te koop: 

Centaur, bouwjaar 1987 (zeilnr. 1657), lengte 
6,20m.
Compleet met:
- deksel en kuipzeil
- mast, giek, vallen en schoten
- grootzeil, fok, stormfok
- diversen; zoals anker, stootwillen, peddels, etc.
- boottrailer, merk Damco/DK750

Alles in goede staat. Prijs n.o.t.k.
Inlichtingen bij Evelien Witteveen, tel. 0224-
291747

http://www.wvamstelmeer.nl/


Jeugdzeilen zet de eerste stappen naar de Top!

De eerste les was op 19 april in het zwembad Den Kriek in Breezand. Er lagen twee 
zeilboten in het zwembad, 1 met zeil en 1 zonder zeil.

De deelnemers hadden een gezonde spanning, spanning van wat gaan we doen? en
wie zijn er nog meer?  Al snel konden we constateren dat het een gezellige en 
leergierige groep was. Verbonden werden gesloten en de praatjes kwamen al snel. 
Maar er moest ook worden opgelet, uitleg van de zwemvesten (nieuwe), hoe voelt de
Optimist, hoe kan het dat hij niet zinkt  (met man en macht werd dit geprobeerd en 
toch lukte het niet) en hoe kom ik weer aan boord. De eerste stappen naar het echte 
zeilwerk.

Ieder moest wachten tot 15 mei voor de eerste les, zwemvesten om, je bootnummer 
horen en de uitleg voor de eerste les. Spannend omdat er ook echt werd gevaren. 
Gelijk zagen wij als instructeurs dat er kwaliteit zat bij deze groep. Ieder verheugde 
zich op de volgende lessen.

De lessen begonnen altijd met zwemvesten om (veiligheid First), instructie in het 
dijkmagazijn over wat gaan we doen en heeft ieder zijn huiswerk geleerd?  Ieder 
bevestigde zijn /haar eigen roer,  zeilen (giek, spriet, mastborg, schoot enz. oja 
vergeet de achtknopen niet!) iedere les ging dit sneller en kon er eerder gezeild 
worden.

Knopen werden geoefend, ook bij de leiding verliep dit niet altijd soepel. Vele lessen 
volgde op de vrijdag en zondag  (soms zat het weer niet mee of de rescueboot was 
stuurloos en konden we niet zeilen, dit was dan balen!!). Spannende momenten 
volgden: gijpen in 1 van de eerste lessen? Maar het lukte, kleine aanvaringen, 
omslaan, maar niemand gaf op. Iedereen bleef enthousiast en wilde graag zeilen 
(naast de lessen werd er fanatiek deel genomen aan de race van het 50 jaar bestaan
van de vereniging en de scharrenrace). Tot de laatste lessen bleef er een balans 
tussen spanning en ontspanning en is iedereen met vlag en wimpel geslaagd!

Top prestatie meiden en jongens van het Jeugdzeilen 1 namens ons allen van de
leiding van Jeugdzeilen 1.



Felicitaties aan alle cursisten Jeugdzeilen 2

Dit voorjaar was er op de maandagavonden regelmatig een klein maar fijn clubje 
cursisten van Jeugdzeilen 2 te vinden in de haven en op het Amstelmeer. Hoewel de 
groep minder groot was dan we hadden gehoopt, hebben ze gepresteerd voor tien. 
En met succes, want dit voorjaar hebben alle cursisten -Sil, Ties, Ruben en Dean- 
het diploma jeugdzeilen 2 behaald.  Heel hartelijk gefeliciteerd en we hopen jullie 
natuurlijk weer vaak terug te zien! Langs deze weg ook hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers zonder wie de lessen niet mogelijk zouden zijn geweest. Dank jullie wel! 

Ruud Beers 

Sloepzeilen Damesteam WVA 6-7 juni 2015

Vrijdag 5 juni toog schipper Cor(ina) naar de Marinewatersportvereniging voor de 
verloting van de sloepen. Dit hield wat in, onze sloep van de eerste loting bleek geen 
zeilen te hebben. Dan maar een nieuwe loting. Onze tweede sloep werd de 410 en 
voor de andere deelnemers begon de zoektocht naar de juiste materialen. Gelukkig 
stonden de masten er voor ons al op, dus kon het verdere tuigen beginnen. Samen 
met Ja(a)p(ke) heeft hij de boot gereed gemaakt. Het weer zat tegen vrijdag, zware 
neerslag en onweer, dus vrijdagavond nog even oefenen mocht helaas niet zo zijn. 

Zaterdag 6 juni om  8 uur waren Cor(ina), Anja, Sylvia, Yvonne, Fiona en Diana op 
de haven voor de mentale en fysieke voorbereidingen.  Het was stil op de haven, de 



herensloep van de WVA was niet te vinden (zal de reden van afwezigheid zijn 
geweest, dat de vrouwen 4 keer eerste waren geworden vorig jaar?) Tijdens de 
palaver kwamen de verhalen van de mededeelnemers, borrelen tot 3 uur ‘s nachts, 
welke flessen waren opgegaan?? Denken dat je de opstap naar de boot kan maken 
en dan tussen wal en schip belanden. Of was dit een afleidingsmanoeuvre? Met 
toestemming van de overige boten om met 1 vrouw minder te varen (afbericht i.v.m. 
ziekte), kon de race van start gaan. Galant werd er nog door een andere schipper 
aangeboden een bemanningslid over te nemen, echter het was geen vrouw. Dus 
bedankt voor het aanbod, maar nee, we moesten het maar niet doen.

Met windkracht 4 en een zonnetje gingen we fanatiek de wedstrijd in. De Olympische
baan werd gevaren. Het krioelde van de surfers en kitesurfers op het meer. Cor(ina) 
bleef cool en zocht naar de juiste koers en windvlagen.  Wat de 412 en de 402 die 
avond ervoor hadden gedaan is niet bekend, maar met ruime lengte kwamen zij als 
eerste de finish over. Wij als derde met 3 sloepen achter ons latend.  Tijdens de 
lunch, door Anja en Sylvia verzorgd, kwamen de verhalen. Het was toch wel 
enigszins balen dat we derde waren geworden. Het gevoel van vorig jaar voelde zo 
goed! Hannie bracht nog een bus jodenkoeken met betekenis (voor de intimi) en wat 
houdt de kikkerproef ook alweer in? Oh ja, en de zesde vrouw stapte aan boord 
Ja(a)p(ke). Waren we weer op volle sterkte?

Na de lunch het meer op met windkracht 5, we gingen ervoor!  De baan was langer 
gemaakt echter de wind nam af en ondanks de inzet lukte het ons niet om de 412 en 
402 bij te houden. Trouwens tijdens de race zagen we de anderen boten ook voorbij 
komen, huhmmm. Natuurlijk deden we er alles aan, trimmen, duiken, verzitten, 
andere koers dan de rest varen, enz., maar toch! Tijdens het laatste rak was er bij de
408 een man over boord gevallen. (man bleef kalm, zwemvest om en werd door zijn 
eigen bemanning weer binnen gehaald) en tijdens de finish raakte de Belgische 
collega’s de finish boei (Syl heeft alles gefilmd), echter hadden ze het niet in de gaten
of…? Wij dus geëindigd als 5de (eigenlijk 4de)! Rozig maar voldaan een borrel en 
daarna naar huis, want zondag om 8:30 weer op de haven!!

Zondag 7 juni weer op tijd op de haven. Vandaag was het team gedeeltelijk 
vernieuwd. Schipper Cor(ina) zat met Karlijn aan de grootschoot. Yvonne zat met 
Barbara aan het midzeil en Marissa met Sylvia aan de fok. Uiteraard was onze 
topper bootsvrouw Anja weer aanwezig met alle hand- en spandiensten (wel met 
enige opstartprobleempjes, maar na een tijdje weer volledig soepel)! Met windje 3-4 
het meer op, dus iets minder dan zaterdag. De start om 10.00 uur was super. Als 
eerste over de startlijn, maar wederom ging iedereen ons aan alle kanten voorbij! Erg
frustrerend. Alles uit de truckendoos gehaald, maar niets mocht baten. Dan maar wat
meer tijd vrij maken om een leuk filmpje te schieten.  Weer als 5e in de klassering.  ’s 
Middags tijdens de lunch heeft Hans nog gekeken/gevoeld onder de boot. Deze 
bleek helemaal vol met pokken te zitten, waarschijnlijk het probleem van onze 
snelheid, of moeten we traagheid zeggen? De boot werd direct omgedoopt tot 
pokkenboot. Eerst even een lekker bordje tomatensoep en daarna weer vol er 
tegenaan. We hadden nog 1 kans om het nog een beetje goed te maken. Weer een 
fantastische start. De 402 raakte de startjoon en moest een rondje draaien. Voor ons 
weer vrij baan, maar helaas je voelt ‘m al aankomen. Weer gingen de meeste boten 



ons aan alle kanten voorbij. Alleen de 413, die had waarschijnlijk dezelfde 
medepassagiers onder de boot mee en bleef bij ons in de buurt.  In het één na 
laatste rak konden we toch de 408 ook nog achter ons laten en eindigden we als 4e. 
In de haven nog even aftuigen en toch maar even naar de prijsuitreiking bij de 
Marine Watersportvereniging. Daar bleek dat we uiteindelijk dan toch nog 4e zijn 
geworden met onze pokkenboot (van de 6 boten). Daarna nog even gezellig borrelen
en napraten met elkaar en rozig naar huis. Volgend jaar hopen we dan maar op een 
boot zonder medepassagiers. En we nemen natuurlijk de sneeuwschep mee! We 
kijken terug op een geweldig weekend. Cor, bedankt daarvoor!

Het geschoten filmpje is te vinden op internet: https://www.youtube.com/watch?
v=LzZCchiwtzs

Of gewoon via google zoeken op: “sloepzeilen damesteam wva 2015”

4 havenwedstrijd (uitgesteld)  23 juni 2015

Ter opluistering van de festiviteiten ter gelegenheid van dit jubileumjaar was de 
leukste wedstrijd die we elk jaar verzeilen gepland  op 13 juni. Helaas...... , de 
weergoden waren het er niet mee eens en zorgden voor omstandigheden waarin 
zeilen niet verantwoord was: wind ca. 7 Bft. Rob Dirven had in een creatieve bui als 
alternatief een maritieme quiz bedacht; de deelnemers waren echter niet te porren 
om mee te doen. 

Dan maar een nieuwe datum geprikt: 23 juni als dinsdagavondwedstrijd. Zoals het bij
de 4 havenwedstrijd hoort dus zo dicht mogelijk op de langste dag; het begin van de 
zomer. Zomer? Ook ditmaal hadden de weergoden een pestbui. Niet zozeer de wind;
die was stevig maar wel te bezeilen maar vooral de temperatuur. Het was gewoon 
koud. Hoe de zeilers dat ervaren hebben weet ik niet; zij moesten zo nu en dan nog 
wat fysieke arbeid verrichten om warm te blijven. De bemanning van het start/finish 
-schip zat stil te "genieten" van deze (ant)arctische omstandigheden en was al aan 
het fantaseren over voorbijdrijvende ijsschotsen met pinguins en ijsberen.

https://www.youtube.com/watch?v=LzZCchiwtzs
https://www.youtube.com/watch?v=LzZCchiwtzs


Het aantal deelnemende schepen was overigens niet overweldigend: 8 kajuitjachten 
en 3 open boten. Door de stevige wind was de wedstrijd binnen korte tijd verzeild en 
daarna dus snel naar de warmte in de kantine. Zoals gebruikelijk bleef het daar nog 
lange tijd gezellig..... 

Uitslag Kajuit klasse      (SW factor < 95)

No Type Zeiln
o

Naam Bemanning Punten

1 Waarschip 
720

3116 Ruud Bekema Hannie Meskers 1,0 1

2 Waarschip 
570

133 Michiel Lok Richard 2,0 2

3 Hunter 
Sonata

2839 Jos Halsema Erik 3,0 3

4 Clever 23 23 Marjan Eeken René 5,0 DNF

Uitslag Kajuit klasse      (SW factor > 95)

No Type Zeiln
o

Naam Bemanning Punten

1 Hanse 355 108 Jaap Wognum Anja Boersen 1,0 1
2 Dehler 34 4412 Cees Boersen André/Rick 2,0 2
3 Dehler 35 35 Cees van 

Silfhout
Peter/Lucca 3,0 3

4 Elan 360 8541 Hans Boersen Michel/Cees/Silvia 4,0 4

Uitslag Open klasse         (SW factor)

No Type Zeil
no

Naam Bemanning Punten

1 Top 352 Peter Verschoor Jacco 1,0 1
2 Randmeer 238 Rick Meskers Sjaak Meskers 2,0 2
3 Polyspanker 317 W.v.Muiswinkel Lili 4,0 DNF



Scharrelrace voor de jeugd

Spannend….er staat een Scharrenrace voor de jeugd 
gepland en er is geen wind! Op 5 juli werd ik wel een 
beetje zenuwachtig toen ik op de dijk stond en ik 
nergens ook maar een zuchtje wind bespeurde. Want 
om jeugdzeilers enthousiast te houden, hebben we 
natuurlijk wel wat wind nodig. Dan eerst maar samen 
met collega-trainer Richard een kop koffie om het hoofd 
helder te houden en een plan te bedenken…. Dat hielp; 
de wind trok ietsje aan en we hebben een leuke baan 
uitgezet. Om half 9 kwamen de eerste deelnemers aan, 
om 9 uur opende de inschrijving, waarna we met een 
licht briesje het water zijn opgegaan. We startten in 4 
manches, een voor ieder van de categorieën: 
Jeugdzeilen 1, Jeugdzeilen 2, Zeiltraining Optimisten en 
Zeiltraining Splash. Alle deelnemers hebben twee of drie
wedstrijden gevaren, waaruit winnaars zijn gekomen. 
We noemen ze niet bij naam en toenaam, want alle 
deelnemers zijn gewoon winnaars!

Ruud Beers

Scharrenrace 5 juli 2015

Net als bij de 4 Havenwedstrijden waren de weergoden ook nu nog niet erg 
vriendelijk gestemd. Ditmaal met enorme buiendreigingen. Door via internet allerlei 
actuele weerssituaties in de gaten te houden leek het er op dat de dreigingen aan het
Amstelmeer voorbij zouden gaan. En inderdaad; de jeugd had voor de middag al een
prachtige wedstrijd kunnen varen. Om 13:00 kon er voor de grotere schepen vanuit 
de haven gestart worden met een vriendelijk Noordwestenwindje. Andele de Zwart 
zag kans om herhaaldelijk vast te lopen en liep daardoor een enorme achterstand op
met als overmaat van ramp ook nog een lijn in de schroef.

Halverwege de wedstrijd werd de windkraan echter dichtgedraaid.  Een aantal 
deelnemers hield het dan ook voor gezien en kwam op de motor of gesleept terug 
naar de haven.

De overgebleven volhouders werden na een half uurtje beloond; er kwam weer wind;
en hoe! Het begon geleidelijk steeds harder te waaien. De schepen kwamen met een
enorme snelheid voordewinds over de finishlijn stormen. Op één na dan: Ad en 
Lucca Bogert lieten in het zicht van de haven zien dat een Centaur om kan. Ze 
werden als laatste getroffen door een extreem harde windvlaag. Met deze 
demonstratie verdienen ze wel een eervolle vermelding!



Het gebeuren op de wal liep ook wat anders dan gepland. Lekker op het terras van 
een gebakken visje genieten was er al gauw niet meer bij. Iedereen werd door de 

harde wind en regen naar binnen gejaagd. Alleen Bram stond 
nog in zijn tentje scharretjes te bakken. 

De scharren gingen allemaal op! Ze waren prima. Ook voor 
Bram dus een eervolle vermelding. 

En hoe is er dan gezeild? 7 kajuitboten en 6 open boten verschenen aan de start. 
Uiteindelijk 4 kajuitboten en 3 open boten gefinished. Uitslagen als volgt:

Open klasse

Top 352 Peter Verschoor 1

Randmeer 238 Sjaak Meskers 2

Spanker 675 Heeri Bloem 3

Efsix 1292 Peter Glim dnf

Centaur 1665 Ruud Beers dnf

Centaur 1669 Ad Bogert dnf

Kajuitklasse

Kolibri 859 Cor Walrave 1      (SW>95)

Waarschip 710 3116 Ruud Bekema 2      (SW>95)

Hanse 355 108 Jaap Wognum 3      (SW<95)

Dehler 38 6472 Rob Dirven 4      (SW<95)

Bavaria 37 37 Andele de Zwart dnf

Hunter Sonata 2839 Jos Halsema dnf

Elan 360 8541 Hans Boersen dnf



Zeilen voor mensen met een beperking
Plaatjes vertellen meer dan praatjes. Dus volstaan we met een fotoverslag:



Zeilkamp

Zondag 5 juli tot zaterdag 11 juli
waren Didier en ik [Mycka] op
zeilkamp. Op weg naar Friesland dan
maar.

Naar Heeg daar is het. En het is een
cadeautje van de opa van Didier. En
hij mocht een vriendje meenemen.
Toen koos hij mij. Daar was ik heel
blij mee. Wij sliepen in een bungalow.
En we aten in de Stayokay. En een nadeel we moesten half acht opstaan

En dan naar de waterkant de bootjes in het water leggen en dan ontbijten.

De boten die ze hadden: optimisten-laser pico-poly valk-Lurling-

De zeilschool heet: zeilschool it beaken We gingen de hele week veel varen en 
ook heel veel spelletjes doen. De begeleiding was allemaal verkleed in de hippie 
tijd. 

We vaarden wel eens  naar het eiland en daar lunchten we dan.

Wij voeren in een optimist 

En we willen volgend jaar allebei weer gaan voor meer
fantasie en beeld in je hoofd ga dan naar YouTube en dan
zoek je zeilschool it beaken we hebben een super leuke
week gehad 

groeten Mycka en Didier 



Nieuws van het Wieringer skuutje WR60

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

Varen met belangstellenden en 
betrokkenen

In mei en juni werden er verschillende 
tochtjes gemaakt om het schip beter te leren 
kennen. Daarbij bleek dat het een goede 
zeiler is die zelfs met een kluiver hoog aan 
de wind kan zeilen. 
Op deze tochtjes waren er regelmatig 
opstappers aan boord die de restauratie 
hebben ondersteund en/of die wilden 
kennismaken met een uniek schip. 
Tijdens een van de tochtjes was de familie 
Breet aan boord. Vader Jaap Breet is één 
van de zonen van de laatste visserman die 
nog met de WR60 heeft gevaren.  

Optimisten aan boord

6 Juli bestond de bemanning uit jonge
mensen: de cursisten uit de zeilopleiding
met Optimisten van de Watersport
Vereniging Amstelmeer. Vakkundig stuurden
de jonge roergangers het skuutje over het
Wad. 
Het is de bedoeling dat dit soort tochtjes in
de toekomst herhaald gaat worden.  



Droogvallen.

Inmiddels heeft de Skuut eens een tij overgeslagen 
op het Wad. Goede gelegenheid om de bezem eens
langs het onderwaterschip te halen en om de 
schroefas door te smeren.

Binnenkort verschijnen artikelen over het Wieringer Skuutje in de volgende 
tijdschriften:  Spiegel der Zeilvaart;  Tagrijn;  Waterkampioen;   Wooden Boat

Voor het laatste nieuws; foto's en andere informatie; en vooral de uitgebreide 
nieuwsbrief; surf dan naar de website    www.wr60.nl 



Overpeinzingen van de WVA filosoof.

Dit is de derde poging om van 1½ A-4 tje een krappe A-4 te maken. Het moet per 
slot van rekening leuk blijven en leesbaar, toch?

Nog even filosoferen over hetgeen in de vorige krant stond. Als ik het goed heb is 
voor de bestuurlijke buitenwacht het 50 jarig bestaan van de vereniging bijna in stilte 
voorbij gegaan. Het watersportverbond heeft wel acte de presence gegeven, maar 
de bestuurders van de Gemeente Hollands Kroon, Wieringer verenigingen, 
Hoogheemraadschap hebben de talrijke versnaperingen en gratis drankjes aan zich 
voorbij laten gaan. Ja, dan ga je toch even filosoferen  hoe dit toch komt. Waarover 
ik ook filosofeer is over het onvoorstelbare aantal foto-inzendingen die zijn 
ontvangen bij het organiserend comite naar aanleiding van het jubileumfeest. Jeetje 
wat een enthousiasme onder de aanwezige leden! Ik ben benieuwd wie de 14-
daagse cruise naar de Carieb gaat winnen, die we nog steeds in de la hebben 
liggen.

Ook filosofeer ik over het feit dat op het terras, dicht aan het water, een biertje 
duurder is dan ’s avonds staande aan de bar. Maar dit is alleen van horen zeggen, 
hoewel het in Parijs heel gebruikelijk is. Op het terras € 11,00 voor een glaasje jus en
binnen aan de tap – uit een 2-liter pak - € 3,00. Verder filosofeer ik over de uitslag 
van de nautische quiz, georganiseerd wegens het niet doorgaan vanwege de te 
harde wind van de 4-haven wedstrijd. Ja, ik weet het; niet alles is waar wat ik 
suggereer en schrijf, maar een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. 
Mooie weggooiglazen trouwens tijdens het evenement. En ze stapelen zo fijn. Ik zag 
een mevrouw een glaasje fris bestellen, er mee over het haventerrein lopen, leeg 
gieten in het gras en het glas in de vuilnisbak gooien! Wat krijgen we nu? Dus 
regelmatig maar even de bakken gecontroleerd. Ik heb het idee dat de uitlener van 
de glazen er een aantal mist!

Nu even serieus: al met al was het een erg leuk jubileum weekend op de haven.

Prachtig met de Wieringer aken en het Skuutje. Geweldig die oude reddingsboten en
niet te vergeten; de geweldige muzikanten!!

Na afloop van het feest, zondagmiddag om een uur of vijf, was de boel snel 
opgeruimd en ingepakt. Dit dankzij weer de hulp van weer heel veel vrijwilligers.

Even iets heel anders om over te filosoferen. Op mijn verjaardagskalender staan in 
de maand juli zestien verjaardagen, niet allemaal om naar toe te gaan, maar toch wel
de helft. Dit betekent 8 telefoontjes cq kaarten en 8 bezoeken met de bijbehorende 
bloemen en enveloppen. Het leuke is: Verjaardagen zijn gezond, hoe meer je er hebt
hoe langer je leeft. Iets om over na te denken, toch??



Wat geef je een jarige? Afgezien van  de geijkte VVV-bon of fles wijn. Jaren geleden 
werd ik op een idee gebracht door een verjaardagsgast die een kind uit drie 
enveloppen liet kiezen met in elke envelop een ander geldbedrag. Uiteraard werd de 
leeftijd gekoppeld aan de hoogte van de bedragen. Ook deed ik vandaag op een 
verjaardag van een buurmeisje, tien jaar geworden, de enveloppentruc. Moeilijk 
kiezen, na de envelop te hebben geopend, kreeg ze de vraag “wil je nog een keer 
ruilen?, dan lever je deze in en mag je nog een keer kiezen met het risico van een 
lager of een hoger bedrag.

Denk hier maar eens diep over na of peins er over ( De Dikke van Dale zegt dat 
filosoferen diep nadenken is ). Er werd door het buurmeisje diep nagedacht. “Ik hou 
de envelop”, zei ze. Ook als je tien jaar word moet je soms al heel belangrijke keuzes
maken.

Voor vandaag weer lang genoeg gepeinsd, diep nagedacht en gefilosofeerd.





Na jaren de Pinkstertoertocht weer van de grond is getild

De reis dit jaar met 3 boten naar Medemblik ging

De diverse bemanningen een grandioos lang weekend hebben beleefd

Wij volgend jaar rekenen op een verdubbeling van het aantal boten

Wij hopen dat Ruud dan zijn boot nog niet heeft verkocht

Dat slapen in een auto geen alternatief is voor een ruime kooi in een boot

Een lid het enige tijd geleden  toch heeft  uit geprobeerd

Het hem heel slechts is bevallen

Er ook in het IJsselmeer diverse zeehonden zijn gesignaleerd

De afgelopen Scharrenrace een heel heftig slot kreeg

Door de harde wind en de slagregens vanuit het clubhuis het water bijna niet was te 
zien.

Enkele zeilers met een voorzienige blik het op tijd voor gezien hielden

Wico en Virginia in hun vakantie meer dan honderd!! sluizen hebben genomen

Hun reisverhaal in de volgende WVA krant komt te staan

Enkele nieuwe WVA jubileum shirts gewoon WVA shirts zijn geworden

De beste vissers op zaterdagavond hun shirt toen droegen

Zij beiden – in poloshirt – dikke brasems aan de haak sloegen

Wij ons afvragen of dit talent is of dat het aan het poloshirt ligt

De boot van Jarig en Elly een nieuwe eigenaar heeft

Ook de grijze Red Dragon naar een nieuwe eigenaar heeft en naar Spanje is 
verhuisd.

Wegens afwezigheid van diverse kandidaten er geen interview in de krant staat

Wij elkaar weer op de haven zien.



AGENDA

24 uurs race(Ned. Ver. Kustzeilers)                    vrijdag/zaterdag 28-29 augustus

MVW/WVA burg. Post Bokaal(MWV)                  zaterdag/zondag 29-30 augustus

Sluitingswedstrijden(MWV)                                 zaterdag/zondag 5-6 sept.

Dorus Rijkerstocht KMJC                                    zaterdag 12 september

Palingrace( WVA)                                                zondag 20 september

Rondje BOL ( HWN)                                            zaterdag 26 september

Westwadrace (KMJC/WVA)                                zaterdag 3 oktober
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