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Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt het dat de winter toch nog een speldeprikje koude 
afgeeft. We hebben tot op heden geen winter gehad. In het westen van het land hebben 
we zeker niet kunnen schaatsen. In het oosten alleen op enkele ondergelopen landjes. Nu 
maar heerlijk op naar het voorjaar en de zomer.

De verschijning van het clubblad is door het bestuur teruggebracht van 5 naar 4 edities. 
Dit blad is het laatste blad dat op A4 gedrukt is. De volgende edities komen op A3 papier 
dat samengevouwen is tot A4 formaat met de nietjes in de midden. Dit gaat een stuk 
prettiger lezen. Je kunt dan de pagina’s gemakkelijk omslaan.

Het terugbrengen van het aantal clubbladen van 5 naar 4 heeft ook gevolgen voor de 
inhoud. Zo vindt u in dit blad al de aankondiging van de opening van het 
watersportseizoen. De opening van het watersportseizoen is op zondag 1 mei. Er is 
afgestapt van het openen op Koningsdag, zodat een ieder de gelegenheid heeft om 
Koningsdag evenementen mee te maken. Voor de opening is, weer terug van 
weggeweest, de algemene werkdag. Dit jaar is dat zaterdag 9 april.

Naast het voorwoord van de voorzitter vindt u in dit blad de uitnodiging voor de voorjaars 
ledenvergadering op vrijdag 25 maart. Ook kunt het vervolg van het reisverslag naar Parijs
van Wico en Virginia lezen. Cees Dubbeld is weer op pad geweest voor het interview. 
Deze keer heeft hij een interview gehad met Renze Montsma. De WVA filosoof heeft zijn 
overpeinzingen weer op schrift gesteld. Uiteraard zijn er weer de nodige wist u datjes. 
Achter in dit blad vindt u de ledenlijst met telefoonnummers. Altijd gemakkelijk om 
gedurende het seizoen bij de hand te hebben. Hans Zijm heeft weer wetenswaardigheden 
over de Wieringer Skuut verzameld. Uiteraard staat de zeilagenda ook in dit blad. Theo 
Souren heeft een artikel geschreven over het ontstaan van de Verenigings 
Sloepzeilwedstrijden en de Burgemeester Post trofee.

Kortom, er is weer genoeg te lezen. Wij wensen u veel leesplezier toe en zien jullie graag 
weer op de haven.

Namens de redactie,
Sjoerd van der Werf

De volgende clubkrant verschijnt in mei 2016. Kopij graag inleveren vóór 1 mei.



De hoge temperaturen en achterwege blijven van vele winterse buien hebben gezorgd voor een 
milde winter. Menig lid heeft deze periode gebruikt om onderhoud te plegen aan de boot. Op een 
enkele stormschade na zijn we de winter rustig doorgekomen. Dit gezegd hebbende benadruk ik 
dat verzekeringsmaatschappijen stormschade aan uw boot, veroorzaakt in de maanden oktober tot
en met maart, mogelijk uitsluiten door zich te beroepen op ‘overmacht’. Raadpleeg derhalve uw 
polis om onaangename verrassingen te voorkomen.

Allereerst een oproep voor de functie Commissaris Wedstrijden. Dit commissariaat is nog vacant. 
Wanneer er geen commissaris is leidt dit er mogelijk toe dat onze watersportvereniging komende 
periode geen wedstrijden kan organiseren voor haar leden. Het gaat hierbij om ongeveer een 
viertal wedstrijden, waaronder de Koningsrace en Palingrace. De dinsdagavondcompetities vallen 
niet onder dit commissariaat.
In het kort houdt de functie in dat de commissaris samen de wedstrijdcommissie activiteiten 
coordineert, delegeert en controleert. Het aansturen van het commissariaat wordt in teamverband 
uitgevoerd.

Na moeizame onderhandelingen met de gemeente is de haven afgelopen november op diepte 
gebracht. De Vries van der Wiel heeft de haven uitgebaggerd tot 2.40 NAP. Ook zijn de 
vergunningen voor havenaanpassingen om de ligboxen te vergroten goedgekeurd. Hierdoor 
kunnen we een bredere scala aan boten faciliteren. Details van de plannen en volledige begroting 
zullen nader in de Voorjaarsvergadering ter tafel komen. Na instemming van de leden zal de 
nieuwe havenindeling gefaseerd uitgevoerd worden.

Op vrijdag 25 maart staat de Algemene Voorjaarsvergadering gepland. Meer informatie hierover 
vindt u verder in dit clubblad en op onze website.
Hopelijk kan er tijdens deze vergadering een nieuwe Commissaris Wedstrijden worden 
geïnstalleerd. 

Iedereen is op zaterdag 9 april van harte welkom tijdens de Werkdag. Traditiegetrouw zullen we op
deze dag onze haven en clubgebouw weer tiptop in orde brengen voor een nieuw 
watersportseizoen. Inloop is vanaf 8.30 uur. De werkzaamheden beginnen omstreeks 9.00 uur en 
we streven ernaar om  rond 12.00 uur te kunnen afronden. Uiteraard hopen we op veel animo, 
want met vele handen wordt het werk lichter voor alle vrijwilligers.

Ik wens u hierbij een veilig en sportief watersportseizoen en hoop u tijdens een of meerdere 
activiteiten te ontmoeten.

Graag tot ziens op de haven.

Met vriendelijke groet,

Peter Oudhuis
Voorzitter W.V. Amstelmeer



Mededelingen vanuit het bestuur

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2016.
De algemene ledenvergadering van de Watersport Vereniging Amstelmeer vindt plaats op

vrijdag 25 maart 2016 in het clubhuis ‘De Aak’ in de Haukes, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen bestuur 
3. Notulen ALV 23/10/2015
4. Jaarverslag 2015
5. Financieel verslag 2015
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Vaststellen wedstrijdprogramma 2016
8. Plannen nieuwe havenindeling
9. Donateurschap
10. Rondvraag
11. Sluiting

Nieuwe bestuursleden gezocht: commissaris Wedstrijden en secretaris
In verband met het vertrek van onze commissaris Wedstrijden zijn wij dringend op zoek 
naar een vervanger voor deze bestuursfunctie. Zonder deze vrijwilliger zullen we helaas 
geen wedstrijden meer kunnen organiseren. Daarnaast heeft de secretaris aangegeven te 
willen stoppen. Dus ook voor deze bestuursfunctie zoeken we een vrijwilliger.

Lijkt het u wat om een belangrijke spilfunctie binnen WV Amstelmeer te vervullen en deel 
uit te maken van een leuk bestuur? Dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter, Peter 
Oudhuis: tel. 0226-413632, e-mail: voorzitterWVA@gmail.com.

Werkdag 9 april 2016

De voorjaarswerkdag is gepland op zaterdag 9 april. Er moet het nodige gedaan worden 
om de haven en de gebouwen weer klaar te maken voor het nieuwe vaarseizoen. Vanaf 
9.00 uur is iedereen welkom voor een kopje koffie in het clubhuis om daarna de handen uit
de mouwen te steken.



Jaarverslag 2015 van Watersportvereniging Amstelmeer

Bestuur
De samenstelling van het bestuur voor 2015:  
Voorzitter Peter Oudhuis
Secretaris Evelien Witteveen
Penningmeester Anja Nederpelt (v/a 23 oktober 2015)
Commisaris Opleidingen Hannie Meskers  
Commissaris Haven/opstallen Jos Halsema (t/m 23 oktober 2015)

Kees van Silfhout (v/a 23 oktober 2015)
Commissaris Vloot Michel Boersen (t/m 23 oktober 2015)

Jaap Wognum (v/a 23 oktober 2015)
Commissaris Wedstrijden Rob Dirven (t/m 23 oktober 2015)

Per 31 december 2015 telde de vereniging 274 leden, op 31 december 2014 telde de vereniging 
321 leden. Ereleden: W. Veeling, J.N. Kossen, H. de Koning en W. Stam

In 2015 zijn 4 clubbladen uitgebracht door de redactie. 

Bestuursverslag
Het bestuur is in 2015 maandelijks in vergadering geweest en heeft haar beleid gericht op de 
doelstellingen zoals vermeld in de Statuten. Op 27 maart en op 23 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 23 
oktober zijn de commissaris Haven en commissaris Vloot afgetreden en zijn er een nieuwe 
penningmeester, commissaris Haven en commissaris Vloot 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
Afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om de openstaande functies te vervullen. Er is een nieuwe 
penningmeester aangesteld. Hiervoor heeft mevrouw Anja Nederpelt zich beschikbaar gesteld. De 
functie commissaris Haven en Benodigdheden is ingevuld door de heer Cees van Silfhout. 
Commissaris Materiaal, waaronder vloot valt, wordt nu bekleedt door de heer Jaap Wognum.
Het is tot heden helaas niet gelukt om een commissaris Wedstrijden te vinden. Naar hem/haar is 
de vereniging nog naarstig op zoek. Dit valt te betreuren, want indien we er niet in slagen om deze 
functie in te vullen zal het organiseren van wedstrijden in gevaar komen. Derhalve doe ik hierbij 
nogmaals een oproep aan diegene die zich bereid wil stellen om zich kandidaat te stellen.

Vanwege de teruglopende inkomsten is er kritisch gekeken naar de algemene uitgaven. Zo zijn 
onder meer de verzekeringen, inkoop kantine en energieverbruik onder de loep genomen. Mede 
hierdoor was er een positieve invloed op het financieel eindresultaat van 2015.

Een aandachtspunt is het teruglopen van het ledenaantal. In 2015 met 15% ten opzichte van 2014.
Mogelijke oorzaken kunnen zijn de vergrijzing, verminderde animo voor onze (volwassenen) 
opleidingen, teruglopen van de ligplaatshouders en de algemene verminderde interesse in het 
verenigingsleven.

De Jubileumcommissie, aangesteld voor het 50-jarig bestaan van onze vereniging, heeft 
uitstekend werk verricht om het evenementenweekend te doen slagen. Ondanks de slechte 
weersomstandigheden was de inzet van alle vrijwilligers er niet minder om. Dankzij hun 



enthousiasme en alle aanwezige belangstellenden mogen we terugblikken op een geslaagd 
weekend.

Er kan gesteld worden dat de Kantinecommissie haar draai heeft gevonden. Dit resulteert 
bijvoorbeeld in het efficiënter bezetten van de kantine door de vrijwilligers en het scherper en 
doeltreffender inkopen van voorraad.
Het bezetten van kleinere ligplaatsen loopt nog altijd terug.
Na een lange onderhandeling met de gemeente over het uitbaggeren van de haven, is het eindelijk
gelukt om tot een overeenstemming te komen. De haven is in november uitgediept tot 2.40 NAP. 
Deze diepte maakt de toegankelijkheid voor grotere boten mogelijk.

De website wordt nu beheerd door een groepje vrijwilligers. Zij houden de site up-to-date door 
onder andere aangeleverde informatie op de site te plaatsen. Behalve tekst en foto’s vindt u nu 
ook filmpjes van diverse activiteiten. Het valt aan te bevelen om als lid zelf uw bijdrage te leveren 
door eigen informatie in te zenden (zie www.wvamstelmeer.nl).

Vloot 
In 2015 is het “botenhotel” naast het clubgebouw gekomen: een container waar de optimisten een 
plek hebben gevonden. Hierdoor staan zij niet meer buiten op de walkant en hopen we dat ze 
minder onderhoud nodig hebben en langer meegaan. Een groep vrijwilligers is actief geweest met 
het plaatsen en schilderen van de container.
Van de drie splashes is er één verkocht.
Verder heeft er het reguliere onderhoud plaatsgevonden en hebben alleen de rescue boten extra 
reparaties gehad. Jaap Wognum heeft Michel Boersen in oktober vervangen als commissaris 
Vloot. Hartelijk dank aan Michel en alle vrijwilligers voor hun inzet.

Haven en opstallen
Sinds afgelopen oktober heb ik, Kees van Silfhout, de havenbeslommeringen overgenomen van 
Jos Halsema, die afgelopen jaren zeer actief is geweest en veel heeft gerealiseerd op de haven 
met hulp van vele vrijwilligers.
En dan noem ik de zichtbare dingen uit mijn hoofd: botenhuis voor de optimisten, de nieuwe 
douches in het dijkmagazijn, nieuwe slipway, zonnecollectoren en de diverse onzichtbare dingen.
Jos, nogmaals bedankt daarvoor en ik hoop dat je beschikbaar blijft voor klusjes.

Penningmeester
Voorjaar 2015 is een kantinecommissie opgericht met als doel zo goed mogelijk inkopen van 
goederen t.b.v. het clubhuis, indelen van de barbezetting en stroomlijnen van binnen komend
kasgeld. Verder is er goed gekeken naar de uitgaven van de vereniging en zijn diverse kosten, 
zoals verzekeringen en energiekosten verlaagd.
Per 1 oktober 2015 is de nieuwe penningmeester van start gegaan.

Opleidingen
Jeugdzeilen 1 en 2: JZ 1(11 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 (4 
cursisten) zijn voorspoedig verlopen. De jeugd heeft meegedaan aan de Scharrenrace zowel ’s 
morgens als ’s middags. Leuke ervaring en voor herhaling vatbaar. De Terugkomdag was gezellig 
inclusief Captains diner. Alle JZ1 en JZ 2 cursisten zijn geslaagd. Voor 2016 ZI JZ 1 zal theorie een
aandachtspunt zijn.
 Jeugdzeiltrainingen: een elftal! Niveauverschil wederom aanwezig maar wordt goed opgevangen 
door het team. Aandachtspunt 2016: overgang JZ 2 naar de JZTR meer op elkaar afstemmen. Een
aantal jeugdzeilers hebben deelgenomen aan de Sneekweek en 24 Uurs race.
Alle jeugd heeft zich prima vermaakt tijdens het jubileumweekend van de WVA. Er was op de 

http://www.wvamstelmeer.nl/


zondag een estafette georganiseerd voor de jeugd in de havens van De Haukes compleet met een
prachtig aandenken voor alle deelnemers. Nieuwe reddingsvesten voor de jeugd zijn in goede 
aarde gevallen.  
Kielbootzeilen 1 en 2: KB I (10 cursisten). Twee cursisten hebben in seizoen 2015 KB I en KB II 
afgerond. Een cursist heeft niet aan de eisen voldaan en heeft de vorderingenstaat ontvangen. 
Helaas is een zeilinstructeur overleden. De lessen die hij gaf werden overgenomen door andere 
zeilinstructeur(s).
ZIO: zeilinstructeurs in opleiding volgens de normen van de CWO. Vier WVA-leden zetten zich in 
om te zijner tijd zeilinstructeur te worden bij de WVA. Alle vier voor het versterken van het team 
jeugdzeilinstructeurs.
Vaarbewijscursus: de minimale vijf inschrijvingen werden niet gehaald: geen doorgang. 
Marifooncursus: op de valreep vijf inschrijvingen; doorgang. Start begin januari 2016, afronding 
februari 2016.
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie positieve inzet!!

Wedstrijden
In 2015 zijn diverse wedstrijden georganiseerd, te beginnen met de Koningsrace. De 
weersomstandigheden waren die dag fantastisch en met 10 deelnemers werd een baan met 2 
kruisrakken erin gevaren. Tijdens het jubileumweekend was de 4 Haven wedstrijd gepland, maar 
vanwege slecht weer werd die uitgesteld naar 23 juni. Het werd een koude avond met 11 
deelnemers en door de harde wind was de wedstrijd zo verzeild.
Voor de zomervakantie stonden de open clubkampioenschappen en de Scharrenrace op het 
programma. Voorafgaand aan de Scharrenrace was er dit jaar de Scharrelrace voor de jeugd. Zij 
konden nog een leuke wedstrijd varen. ’s Middags wisselden geen wind en harde wind elkaar af. 
De scharren moesten noodgedwongen binnen opgegeten worden. Alleen Bram Keppel stond nog 
buiten in zijn tentje de visjes te bakken. En in het najaar vonden de Palingrace en de Westwadrace
plaats.
In oktober is Rob Dirven helaas gestopt als commissaris Wedstrijden. Naar een vervanger wordt 
nog naarstig gezocht.

________________________________

Adverteren in het clubblad van Watersport Vereniging Amstelmeer 

Watersport Vereniging Amstelmeer (WVA) is door de jaren heen diverse malen benaderd 
door bedrijven die willen adverteren in het clubblad van de WVA. Dit clubblad ligt vier keer 
per jaar bij alle WVA leden op de mat.
Vanaf medio juni biedt de WVA een podium aan bedrijven om hun bekendheid tot buiten 
de Nederlandse grens toe te zien nemen door plaatsing van een advertentie. Voor 
informatie over afmetingen, de plaatsen en bedragen, kunt u zich wenden tot Anja 
Nederpelt, penningmeester WVA via penningmeesterwva@gmail.com.

mailto:penningmeesterwva@gmail.com


Presentatie Quantum Sails
In de najaarsvergadering hebben we een presentatie door Quantum Sails in februari 
aangekondigd.
We zijn nog in overleg met Quantum Sails over een geschikte datum. Informatie volgt zo 
spoedig
mogelijk.

___________________________

De haven weer op diepte
De haven is in november en december weer op diepte gebracht. Als u een tijdelijke 
ligplaats was toegewezen vanwege de baggerwerkzaamheden, dan kunt u nu weer uw 
eigen ligplaats innemen.  Ook de kraan kan in overleg met de havenmeester gebruikt 
worden.

___________________________

Jeugdzeilopleidingen en kielboot cursussen
Leer zeilen bij de leukste watersportvereniging van de kop van Noord-Holland!
In maart en april starten onze zeilcursussen voor de jeugd en volwassenen weer en er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op onze 
website: http://www.wvamstelmeer.nl/opleidingen/
Of bel de Commissaris Opleidingen: Hannie Meskers, tel. 0223-632155

___________________________

Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de flyer over onze zeilcursussen in hun 
omgeving willen verspreiden, bijvoorbeeld door ze op te hangen bij de supermarkt, 
bibliotheek, etc. De flyers zijn te downloaden vanaf de homepage van onze website: 
http://www.wvamstelmeer.nl/

___________________________

Aankondiging openingswedstrijd

Op zondag 1 mei opent de watersportvereniging Amstelmeer het watersportseizoen met 
de openingswedstrijd. Inschrijven kan op de dag zelf van 09.30 uur tot 11.00 uur in het 
clubgebouw “De Aak” op de Haukeshaven. Telefonisch kan ook via het nummer: 0227-
593495.
De inschrijfkosten bedragen € 3,00 voor 1-mansboten en € 4,00 voor boten met 
bemanning.  De start van de wedstrijden is om 12.00 uur. Bij deelname van minimaal 3 
boten van dezelfde klasse wordt die als aparte klasse geteld. De prijsuitreiking zal zo 
spoedig mogelijk na de race plaatsvinden. Graag tot ziens op zondag 1 mei.



AANKONDIGING

Pettemerton Race 2016

Evenals vorig jaar wordt op 5 mei a.s. de Pettemerton Race georganiseerd door de 
Watersportvereniging Amstelmeer, dit omdat de WV HWN geen wedstrijden meer 
organiseert.
De Pettemerton Race behelst een zeiltocht voor kajuitzeiljachten naar een boei die 
ongeveer een nautische mijl uit de Noord Hollandse kust ligt ter hoogte van Petten. Deze 
boei moet door de zeilers worden gerond, vervolgens terug naar Den Helder zeilen.
Van de deelnemers wordt bij het passeren van de startlijn de tijd genoteerd en ook 
wanneer zij de finishlijn passeren.
Omdat de meeste zeiljachten van verschillend type en afmetingen zijn heeft elk jacht een 
handicap cijfer dat de jachten v.w.b. hun prestatie gelijk moet maken.
De totale zeiltijd van start tot finish wordt herberekend met het handicap-cijfer.
Hierdoor ontstaat de score lijst waarbij de deelnemer met de kleinste gecorrigeerde zeiltijd 
de winnaar is van de race.
De start van de Race is op donderdag 5 mei (hemelvaartsdag) a.s. om 09.00 uur.
De startlijn ligt ter hoogte van het Marinemuseum op het Marsdiep tussen de Boei T3 en 
de gele boei Zeil KM. 
De wedstrijd eindigt om 17.00 uur.
De prijsuitreiking zal om 18.30 u plaatsvinden in de kantine van de Kon Marine Jacht Club

De inschrijving moet gericht worden aan de Wedstrijdleider Sjoerd v.d. Werf  
sgn.vanderwerf@ziggo.nl  
vermeld:
- Naam Schipper
- Naam zeiljacht
- SW factor
- email adres en mobiel telefoonnummer

Het inschrijfbedrag is 10 euro per jacht en moet gestort worden op rekening NL08 RABO 
0101387997 t.n.v. S.G.N  van der Werf. De inschrijving sluit op 1 mei a.s. ten 18.00 uur. 
Voor inschrijvers na deze datum is het inschrijfgeld 15 euro. 

Het evenement gaat door bij minimum 10 inschrijvingen en wordt afgelast bij een 
windverwachting 6 Beaufort en meer.



Uitnodiging om deel te nemen aan Vereniging Sloepzeilen 2016

Zaterdag 11 juni en zondag 12 juni wordt het Vereniging Sloepzeilen weer georganiseerd 
door de Marine Watersport Vereniging (MWV) in De Haukes. 
Theo Souren heeft elders in dit clubblad een uitgebreid artikel geschreven over het tot 
stand komen van deze mooie, gezellige, op en top teambuilding zeilwedstrijden. 
De WVA Dames Sloep, sinds jaar en dag onder leiding van schipper Cor Walrave, heeft 
menig maal de felbegeerde wisseltrofee, die prachtige aquarel, naar ons clubhuis weten te
manoeuvreren. 

Dit jaar zal de opzet voor deelname aan de wedstrijden sloepzeilen door WVA-leden iets 
anders van aard zijn dan voorheen. Te weten: indien bekwame schippers (voltallige) 
bemanningen inclusief  bootsen kunnen organiseren staat het WVA bestuur garant voor de
huur van de sloepen. 
Ook WVA leden die aan dit, voor hen tot nu toe onbekende, evenement willen deelnemen 
en minimaal Kielboot I op zak hebben zijn van harte welkom!
Clubhuis De Aak zal die dagen open zijn. Koffie en thee kan naar behoefte worden 
genuttigd. De kantinecommissie zal tussen de middag voor een kleine warme hap zorgen. 
De zeilers nemen zelf een eigen lunchpakket mee.

Het is bekend dat de WVA jeugd zich gaat organiseren en gaat deelnemen! De WVA heren
en dames kunnen dán eigenlijk niet achterblijven. Het zou anno 2016 fantastisch zijn als er
drie of vier WVA-sloepen op het Amstelmeer de strijd aan gaan: een herensloep, een 
damessloep en ‘de belofte’ jeugdsloep(en).
Enthousiaste WVA schippers, bemanningsleden, beginners en bootsen, kunnen zich voor 
vrijdag 31 mei aanmelden bij Anja Nederpelt, penningmeester WVA 
penningmeesterwva@gmail.com. 

Hoe is het ontstaan?

"Burgemeester Post Trofee" 
en  de 

"Vereniging sloepzeilwedstrijden"

Een watersportvereniging heeft meestal in haar statuut het doel van de vereniging staan.
Dat is o.a. faciliteiten bieden aan leden die een eigen jacht bezitten maar ook het geven van 
cursussen zoals zeilen, navigeren, marifoon bediening en communicatie en vaarbewijs.
Ook het contact onderhouden met verenigingen en instanties die het zelfde doel nastreven 
alsmede het organiseren van wedstrijden.
Deze zaken zijn weer terug te vinden in een clubblad dat periodiek verschijnt of via het medium 
van de huidige tijd de "Personal Computer" in de vorm van een Website en Mailing (email). Dit 
laatste is wel een zeer ideaal middel voor het bestuur om leden te informeren  en te 
communiceren. Let wel ! Leden moeten dan wel hun email adres bekend maken bij het 
secretariaat. Op zo'n manier behoeft niemand enige informatie van zijn club te missen.

mailto:penningmeesterwva@gmail.com


In dit artikel wil ik enige documentatie geven over een aantal evenementen waar onze vereniging 
met afvaardigingen aan deelneemt teneinde U daarmee te motiveren daaraan  deel te nemen of 
uw medewerking te geven.
Twee evenementen worden door de Marine Watersport Vereniging georganiseerd namelijk:  De 
"Burgemeester Post Trofee " en de "Vereniging sloepzeilwedstrijden"

Als eerste de "Burgemeester Post Trofee", dit betreft een tinnen bord met inscriptie en is door 
burgemeester Post van Wieringen op 7 april 1987 beschikbaar gesteld ter gelegenheid van de 
indienststelling van de Dependance "De Sloep" van de Marine Watersport Vereniging (MWV) aan 
de zuid oost zijde van de Haukeshaven.
De MWV had in de jaren hiervoor haar dependance (een boet) buitendijks voor de brug naar de 
Ewijcksvaart  in van Ewijckssluis. Deze brug was heel lang niet meer beweegbaar en er waren 
zelfs plannen om de brug te vervangen door een vaste brug. Toch is er toen nog een geldpotje 
gevonden en is de brug gerenoveerd en weer beweegbaar gemaakt en wordt bediend door leden 
van de WV Anna Paulowna die ook de er achterliggende jachthaven beheert. De Boet moest 
geruimd worden en de MWV open boten moesten ligplaats nemen in de jachthaven (in statuut van 
de WVA had de MWV recht op 10 ligplaatsen).
Het passeren van de brug met een open zeilboot (zeker met een bepaalde windrichting en kracht) 
om even een paar uurtjes te gaan zeilen was een crime.  Ook omdat de keet moest verdwijnen 
kwam de eigen club-identiteit behoorlijk onder druk te staan en had veel irritatie tot gevolg. Ik zal U
de beschrijving hiervan besparen maar leuk was het niet.
In die periode was ik vice voorzitter van de MWV en altijd op zoek naar een goed alternatief, die 
dacht ik gevonden te hebben in een van de twee woonarken die voor de Balgzandbrug liggen 
(deze zijn inmiddels vervangen door twee nieuwe) maar dit bleek financieel niet haalbaar voor de 
vereniging.
Toen kwam in 1986 het clubhuis van de WVA in de aanbieding want de WVA kon beschikken over 
het voormalig gebouw van "Doesschot" in  Hippolythushoef.
De WVA had allang de wens om haar clubhuis dichter bij haar haven te krijgen d.i. de huidige 
lokatie. In de onderhandelingen tussen de besturen van WVA en MWV was de koop snel gesloten 
en konden beide verenigingen aan het werk.
In de winter van 1986/1987 is het voormalig WVA clubhuis aangepast naar de functie van 
dependance MWV. De centaurvloot kreeg een plek in de haven en mede door goed overleg met 
de toenmalige havenmeester Jan Dietvors en ligplaatshouders kwamen ze al snel aan een steiger 
te liggen;  een situatie die nu nog geldt.
Burgemeester Post werd verzocht de dependance  conform de Marine traditie in dienst te stellen. 
Dat gebeurde door de "jongens bij de vlag" de Nederlandse vlag te laten hijsen terwijl hij dit hijsen 
begeleiden met een halende toon op de bootsmanfluit te blazen.
Als dank voor deze verrichting ontving hij de geelkoperen bootsmanfluit in een kistje met inscriptie.
In zijn speech sprak hij de hoop uit dat beide verenigingen (MWV en WVA) goed zouden 
samenwerken en elkaar eenmaal per jaar zouden treffen in een zeilwedstrijd waarvoor hij een 
Wisseltrofee beschikbaar stelde.
Dit treffen vindt dus al sinds september 1987 elk jaar aan het eind van het seizoen plaats.
De opzet is:
- MWV stelt de centaurs ter beschikking
- Beide verenigingen vaardigen evenveel teams af als boten ter beschikking zijn.
- De organisatie van de wedstrijden word elk jaar gewisseld.
- De winnende vereniging krijgt voor een jaar de Trofee die met naam en jaartal wordt  
  gegraveerd.
De MWV staat momenteel het meest in het bord gegraveerd dus de WVA moet in de toekomst zijn 
beste stuurlui niet aan de wal laten staan.
Dus is mijn advies: "Kom op , geef je op"



De "Vereniging sloepzeilwedstrijden"

Dit evenement wordt gezeild in de modelsloepen van de Koninklijke Marine.
Zonder zeiltuig worden zij gebruikt als roeisloep waarin  jonge marinemensen in opleiding 
gedisciplineerd samenwerken leren. 
Getuigd met 2 masten, een fok, midzeil en grootzeil worden zij gebruikt om nautisch kader te 
vormen en zeemanschappelijke eigenschappen aan te kweken.
Daarnaast worden ze ook gebruikt voor het jaarlijkse " Marine kampioenschap Sloepzeilen"  en de 
"Aanmoedigings zeilwedstrijden".
Het Marinekampioenschap wordt meestal in de maand april verzeild op het Marsdiep waar ook een
beroep gedaan wordt op de kennis van getijde stroom van de stuurman.
Hier strijden de deelnemers om het "Zilveren Vikingschip", een trofee die al meer dan 70 jaar wordt
uitgereikt aan de winnaar, zijn naam wordt gegraveerd op een Vikingschild  dat aan het boord van 
het schip wordt gehangen. (trots dat mijn schildje er ook bij hangt)
De "Aanmoedigings zeilwedstrijden" waren bedoeld om jong marine personeel te wennen aan het 
zeilen met sloepen, daarom werden ze ook altijd gezeild op de Loosdrechtse plassen (waar geen 
getijde is ) niet zover van het Marine Opleidingskamp Hilversum vandaan.
Daar was roeien met deze sloepen een vast onderdeel van het lesprogramma en de sloepen lagen
daar in het marinehaventje genaamd de "De Boomhoek".
Door reorganisatie is de eerste militaire maritieme vorming van nieuw personeel naar Den Helder 
verplaatst en was de mogelijkheid van Loosdrecht niet meer, wel is nog een jaar vanuit Oude Zeug
gezeild maar dat was logistiek een moeizaam geheel.
Het evenement is toen een paar jaar niet georganiseerd en toen ik als voorzitter van de MWV in de
Sportcommisie van de Koninklijke Marine werd opgenomen om specifiek watersportactiviteiten 
binnen de Marine te bewaken en te regelen heb ik mij sterk gemaakt om dit evenement nieuw 
leven in te blazen en het te organiseren op het Amstelmeer.
Dat is 2 x gebeurd vanuit van Ewijcksluis en vanaf 1987 dus vanuit de Haukes.
Omdat er nu een goede accomodatie was en de sloepen toch al in de Haukes lagen heb ik 
toestemming aan de Marineleiding gevraagd of de sloepen gebruikt mochten worden door niet 
marinemensen hetgeen werd toegestaan.
Voorafgaand aan de "Aanmoedigingswedstrijden" wordt dus vanaf 1987 de "Verenigings  
sloepzeilwedstrijden" gehouden.
De wisselprijs bestond aanvankelijk uit een model van een Whaleboat (zeilgetuigd) maar later 
heeft een talentvolle deelneemster een mooie aquarel geschilderd van een zeilsloep in actie.  
Daarmee was de prijsuitreiking ook iets gemakkelijker geworden.
Aan dit toernooi hebben in het verleden veel verenigingen (zelfs uit Elburg) aan deelgenomen 
echter de laatste jaren loopt het aantal wat terug.  Dat is jammer en toch de moeite waard om het 
te blijven uitdragen in en buiten de regio.
Ook hier geld:
Geef je bijtijds op : Er mogen maar 7 personen in een sloep.

Theo Souren



Vakantie 2015

Een rondje Parijs van 7 mei t/m  7juli.                              Deel 2        

Maandag 1 juni verlaten we Parijs over de Seine richting de Marne, 
weer door een tunnel van 600 mtr. Op de Marne is het rustig varen, 
veel groen en prachtige huizen, afwisselend landschap met veel 
bomen langs de oevers en doorkijkjes met graanvelden in allerlei 
kleuren. Het is wel soms oppassen voor ondiepe kanten en drijvend 

hout. Af en toe lijkt het net een oerwoud. Op 4 juni varen we naar Murieul sur Ay midden in
het Champagne gebied met links en rechts tegen de zuidkant van de heuvels wijngaarden 
en aan de noordkant
graanvelden We gebruiken nog
steeds een afstand bediening
voor de sluizen en moeten bij
sluis 6 aan een stang draaien die
boven het water hangt. De
lichten gaan op rood/groen en de
sluis gaat open en dan duw je
weer aan een stang zodat de
sluis dicht gaat en volloopt.
Inmiddels is het ruim 30 graden
geworden, dus een echt Frans
temperatuurtje. De parasol komt
goed van pas. We bezoeken
Epernay (hoofdplaats van het
Champagne gebied) per fiets
dwars door de wijngaarden, het is 
erg warm 35 graden. We zien flessen champagne van 12.50 tot 1500 euro, helaas aan 
ons niet besteed.  Zaterdag 6 juni, richting Sillery, komen we weer een tunnel tegen van 
2.5 km, waar flinke afzuigers  in hangen om de diesel dampen af te zuigen. We varen hier 
door met nog 2 zeilboten zonder mast. We varen nu op het Canal l’Aisné à la Marne. In 
Sillery blijven we 1 dag liggen en fietsen naar Reims, waar we een optocht zien met 
mensen in klederdracht vanwege de geboortedag van Jeanne d’Arc. Rond de prachtige 
kathedraal word een spel opgevoerd, we vallen met ons neus in de boter.



Maandag 8 juni, een gedenkwaardige dag.
We horen via Gerard dat Koen Benschop is
overleden. We zijn even helemaal van slag
en dan zit je toch ver weg. We zitten in Noord
Frankrijk en zijn zomaar niet thuis. Gerard wil
ons wel komen halen voor de begrafenis
maar na overleg besluiten we om hier te
blijven. We doen vandaag weer 15 sluizen
waarvan 1 met de hand wordt bediend en 1
waar Wico de rode i.p.v. de blauwe stang
pakt, dus alarm en weer een autootje wat
komt om de boel te resetten. Gelukkig snapt
hij het en we bedanken de aardige
sluiswachter en laten hem achter met een
biertje. De volgende dag is het fris dus dikke
truien weer aan. Het waait hard en dat in het
binnenland. We leggen aan in Rethel, er
zitten wat jongelui op de kant aan de drank.
Dus luidruchtig en vieze wc en douche. We
doen boodschappen en sturen een kaart
naar Geke, eten bij de MAC en daar
internetten we met de kinderen. Woensdag
10 juni varen we richting Canal des
Ardennes. We nemen daar alvast de 1e 8
sluizen van de sluizen trap van 27. We
ontdekken ook waardoor het wateralarm in
de bilge weer afgaat. We hebben na 35 jaar een lekke jerrycan, dus helaas moeten we 
daar afscheid van nemen. De sluizen hebben een flink verval van 3.50 mtr, dus lange 
lijnen en soms op de kant klimmen. Na sluis 7 leggen we aan op een mooi plekje en 
nemen een douche uit de douchezak. Het is weer 26 graden. De volgende dag varen we 
tussen glooiende heuvels met rollen gras en koeien. We doen 19 sluizen, soms loop ik 
tussen de sluizen naar de volgende en pak Wico aan. Het is in totaal 5 km. We zijn zo 

56mtr. omhoog gegaan en 
hebben maar 2 
tegenliggers. De volgende 
dag richting de Boven 
Maas. We lopen een spits 
op en vragen of we mogen 
passeren, het is erg smal 
en hij vaart langzaam, het 
kan en in het golfdal voelen
we de grond onder ons, 
maar het lukt. We leggen 
aan in Charleville-
Méziêres, een prachtige 
luxe haven en een mooie 
stad . De volgende dagen 
varen we door het laatste 



stukje Frankrijk tussen de bergen, soms is de Maas heel breed en dan weer smal. Wat 
een uitzicht, met dorpen tegen de bergen geplakt. Weer een paar tunnels waarvoor we 1½
uur liggen te wachten. 

Woensdag 17 juni is onze laatste volle dag in Frankrijk. We stoppen bij Givet en Wico 
ontdekt water in het motorruim, de waterpomp lekt. Na 2 ½ uur reparatie, alles uit en weer 
in elkaar, blijft het droog.                                                                                                         
De Maas blijft indrukwekkend en na elke bocht weer mooier. We zitten nu op de Boven 
Maas en liggen in Dinant en Namen, 2 prachtige steden met veel bezienswaardigheden. 
Op weg naar Namen hapert midden op de Maas de motor. Er lijkt wat in de schroef te 
zitten, we drijven met wat hulp van de pikhaak naar de kant. Na weer 2 uur sleutelen 
vervangen van de brandstoffilters, schoonmaken, ontluchten, kunnen we weer varen en 
richting de sluis . Aan de ander kant , in de jachthaven scoort Wico een O-ring bij de 
buurman, die bleek te lekken dus weer sleutelen en hopelijk is nu deze lekkage ook 
verholpen.; wat een dag!  Na een loopje is de dieselolie stank aardig weggewaaid 
gelukkig. 

Zaterdag 20 juni (Wico is jarig) varen we richting Huy. Wico krijgt veel felicitaties via de 
app en een paar telefoontjes geen gebrek aan belangstelling. We varen door een prachtig 
gebied, steile rotswanden, mooie huizen en vergezichten, ik maak weer veel foto’s . In Huy
stappen we op de fiets naar het centrum, er is feest, veel muziek en een band die Abba 
liedjes speelt, dus wij op het terras genieten. Een mooi verjaardag ’s cadeautje We zakken



verder de Maas af en de omgeving wordt een stuk minder mooi met veel industrie rondom 
Luik. Het is al een paar dagen bewolkt en wat regen dus doet het ook somber aan  We 
blijven 1 nacht in Luik en gaan door naar Maastricht . We kunnen langzamerhand geen 
kerk meer zien. Het plenst van de regen, dus de parasol op en dat geeft iets bescherming.
Bij de sluis Ternaaien gaan we 14 meter omlaag, maar een ”makkie”; de bolders gaan mee
omlaag. In Maastricht liggen we in het oude haventje met allemaal terrassen er omheen, 
jammer dat het regent. We gaan een rondje stad en een bakkie op terras met een waterig 
zonnetje. 24 Juni varen we over het Julianakanaal naar Maasbracht, een onrustige tocht, 
veel grote schepen en we moete onze snelheid aanpassen. In Maasbracht ontmoeten we 
neef Ruud die in Heerlen woont en we eten samen wat op een terrasje. Het is weer 22 
graden met zon. Daarna richting Blerick, we varen nu weer op de Maas en het is weer een
prachtige omgeving. In Blerick doe ik een wasje en die droogt mooi aan het waslijntje aan 
boord/ Het is 25 graden en we fietsen de volgende dag naar de kasteeltuinen in Arcen, 
een aanrader, zo mooi aangelegd.. In het kasteel een expositie met natuurfoto’s, daarna 
nog even Venlo in. Terug aan boord is het 32 graden dus eten we wat later, veel te warm. 
27 juni varen we naar Cuijk. Echt Hollandse wolkenluchten met koeien onder de bomen 
aan de waterkant. Het is net en schilderij van de Hollandse meesters. In Cuijk blijven we 
weer een dag liggen om te fietsen. In 2 dagen hebben we 108 km. gefietst, dus genoeg 
beweging. De volgende dag varen we naar Maasbommel, een leuke jachthaven. We 
drinken koffie in het clubhuis (alle gasten krijgen daar koffie aangeboden )en tijdens de 
fietstocht nemen we lekkere kersen en verse appelsap mee. 30 juni richting Heusden. Het 
is warm 28 graden, dus parasol en petten op. In Heusden gaan we in de jachthaven liggen
, want in het stadje is het veel te heet. Wel leuk om hier rond te lopen, zo vaak over 
gelezen. Van Heusden via Gorkum naar Meerkerk daar aan de kant van het kanaal, 
heerlijk gezwommen en onder de douchezak (in 2uur tijd opgewarmd in de zon ). Het is 30
graden. We varen de volgende dag om 8 uur weg, nog niet zo warm. We gaan via het 
Merwede kanaal en steken het Amsterdam Rijnkanaal over.

Het is 33 graden en we hebben de parasol op tijdens het varen. Bij de Vaartse Rijn (in 
Utrecht ) drukken we bij de bruggen op een knop voor een opening. Beetje ouderwets 
vinden we want er is geen andere manier om contact te maken met de brugwachters. 
Tegen de middag varen we de
Catherijnesingel in (Utrecht ).
DUS ONS DOEL IS GEHAALD.  
Plaats genoeg, maar eerst water
laden en dan een plekje onder de
bomen. Eindelijk zien we de
meiden weer. Wiranda was er
ook even. We gaan s ’avonds
met Lillian en Stephen en
Morgan naar de ploegen
presentatie van de Tour de
France. De stad is autoloos dus
makkelijk fietsen. Vrijdag 3 juli
passen we op Morgan en de
volgende dag kijken we de
proloog vanaf het balkon en
straat, bij Lillian’ s vriendin. 



Op zondag 5 Juli zit het er voor mij op. Wico kijkt vanaf de boot naar het peloton die langs 
komt voor de officiële start. Ze zitten 1 ste rang. Ik ga met de trein naar huis en Gerard 
komt aan boord om maandag en dinsdag de boot samen terug te varen naar de Haukes. 
Dat hebben ze gedaan dwars door Utrecht via de Vecht, Amsterdam-Rijnkanaal naar 
Amsterdam. In Amsterdam hebben ze een nacht in de vernieuwde Six haven 
doorgebracht. De volgende dag over de Zaan, het Alkmaardermeer, Alkmaar, Langedijk en
het Waardkanaal terug naar de Haukes.

We kijken terug op een fantastische reis van 8 weken.

Wico en Virginia Stam varende met de 2 de Hobby. Een Compromis 909 zonder mast.
Enige wetenswaardigheden:
Vaaruren 241
Vaardagen  42
Stilligdagen 19
Gevaren mijlen 958.3
Dieselverbruik 323 Ltr.
Olieverbruik  3 Ltr. 
Sluizen totaal  218  
Van Parijs naar De Haukes 135 mtr. omhoog en 165 mtr. omlaag 
7 tunnels in totaal 10,6 km. Lang.
Gefietst +/- 400 km.

Waterkaarten en boekwerken:
De Nautische Atlas en Gidsen van Reims tot Rotterdam. 2 delen
Vaarwijzer Belgische binnenwateren: Frank Koorneef.
Vaarwijzer Franse binnenwateren: Hans Westerweel en Nelly Duijndam.
De Fluvialkaarten van Frankrijk; 33 Parijs

Marne 3
La Seine
Picardie 24.



Interview

Het eerste interview in het nieuwe jaar 2016. Voor dit 
interview had ik al iemand in gedachten die ik zelfs niet
van naam kende en van wie ik geen telefoonnummer 
had. Zijn adres wist ik wel maar om nou op goed geluk
naar hem toe te gaan vond ik een beetje teveel van 
het goede. Dus het telefoonboek gepakt en bij de 
plaats Middenmeer met mijn vingers langs de 
adressen. Gebeld maar een afspraak op korte termijn 
was wat moeilijk. “Weet je niet iemand anders, ik heb 
niets te vertellen” en nog een paar argumenten 
volgden  om te proberen er onder uit te komen. 
Maar….”ik ben volgende week woensdag in Schagen, 
dan kom ik wel naar jou toe” klonk het toen. Helemaal 
mooi. Dus zat ik op een woensdagmorgen – met de 

koffie klaar – te wachten op  Renze Montsma.
Nog veel mensen – buiten die van de zeilopleiding Kielboot - zullen hem niet kennen want 
Renze is nog maar net een jaar lid.
Inmiddels weet ik dat 1 ½ uur te weinig is voor het interview, zeker als je nog eens een 
zijweggetje bewandelt dus gaan we snel van start.

Wie is Renze Montsma?
Even is het stil. Dan klinkt het: “Ja, wat zal ik hier op zeggen, ik ben 73 jaar, woon in Middenmeer 
en ben geboren in de Wieringermeer, hier vlakbij aan de Wieringerrandweg nr. 2 op de boerderij 
“Haukeshoef” van mijn ouders. Zodoende is De Haukes wel bekend terrein voor mij. Als kinderen, 
we waren met 7 jongens en 2 meisjes, zwommen we met vriendjes vaak bij de sluis bij Van 
Zoonen. Omdat ik een kind ben van Christelijke ouders ging ik daarom ook naar de Christelijke 
lagere school in Den Oever, hoewel ik het laatste jaar in Slootdorp heb afgemaakt. Na de zes jaar 
lagere school ben ik naar de Mulo in Middenmeer gegaan. Na vier jaar Mulo heb ik examen 
gedaan, dit was een rampjaar want slechts vier van alle leerlingen  slaagden voor het examen en 
ik was hier niet bij! “.

Hoe was jouw werkzame leven?
“Wat wilde ik worden? Ondanks dat ik zonder diploma van school kwam heb ik wel een paar jaar 
op de kweekschool gezeten, ik heb eens een keer een week stage gelopen en alleen voor de klas 
gestaan. Daar probeerde een jongen mij uit en die kreeg strafwerk mee, maar kwam op school 
terug met een briefje van zijn vader dat hij in de bakkerij moest helpen en dus geen strafwerk 
gemaakt had.
Ik merkte dat dit ook niet was wat ik wilde. Na 1 ½ jaar op de boerderij van mijn ouders te hebben 
gewerkt ging ik toch weer studeren. In Amsterdam haalde ik na 3 jaar studie aan de Radio Holland 
School mijn papieren voor radio telegrafist en kwam ik na een sollicitatie bij Radio Holland op een 
schip van de KNSM terecht, de “Oranjestad”. De eerste reis ging ik als assistent mee naar de 
Caribische Zee, daarna heb ik op verschillende schepen als marconist gevaren”.
Onder andere reizen van 5 maanden met 6 marconisten op de Nieuw Amsterdam van de Holland 
Amerika Lijn naar New York en van daar cruises maken naar de Carieb. Totaal heb ik 6 jaar op 
verschillende schepen, zoals tankers, bulkcarriers en vrachtschepen gevaren. Bij de bulkcarriers 
wist je nooit waar je naar toe ging. We noemden het de “never come back line”, omdat het altijd 
lange reizen waren, de langste duurde eens elf maanden. Voordeel was wel dat ik erg veel verlof 
kon sparen.



Ik was inmiddels achter in de twintig en wilde weer studeren voor het 1e  certificaat wat de 
bevoegdheid gaf om als chef marconist op passagiersschepen te varen. Ik heb toen ook nog 3 jaar
in Amsterdam bij de radar dienst van Radio Holland gewerkt. Inmiddels had ik ook mijn vrouw leren
kennen die van Wieringen komt. Wij hebben 3 kinderen – 2 eigen en een aangenomen kind, 2 
jongens en een meisje, die inmiddels de deur uit zijn.
Na de 3 jaar Radardienst met veel leren en nog eens leren zag ik dit toch niet de rest van mijn 
leven doen. De doorslag hiertoe gaf een cursus van 2 weken in Engeland. Het duurde soms een 
half jaar voordat er een schip was met een radarsysteem waar ik voor geleerd had en na weer een
half jaar was het weer verouderd”.
“Toen ik halverwege de 30 was werd ik vrachtwagenchauffeur bij Beers. Maar ik had geen rust in 
mijn kont en ging toen solliciteren bij Scheveningen Radio in IJmuiden op een van de acht 
openstaande vacatures en kwam in dienst van de PTT als telegrafist en werd dus ambtenaar. Dit 
werk heb ik 5 jaar gedaan maar ik merkte al dat ik geen “ambtenarenbloed” heb, er werden soms 
onzinnige dingen gedaan vond ik en besloot weer op de vrachtwagen te gaan en ging bij Beers in 
Winkel stukgoed rijden naar het buitenland, veel naar Italie, maar ook wel Spanje, Frankrijk en 
Joegoslavie. Dit zou ik de rest van mijn werkzame leven wel blijven doen tot dat ik in de VUT kon. 
Het liep echter anders, het ging niet goed bij Beers en 1 jaar voor de VUT raakte ik werkloos. Ik 
hoorde dit op de terugweg van een rit naar Italie en moest dus mijn vrachtwagen inleveren. 
Inmiddels hadden mijn zoon en ik wel alle papieren voor beroeps goederenvervoer gehaald en 
hebben we een VOF opgericht. Zodoende kon ik tot mijn 59ste nog voor mijn zoon werken, waarna 
ik met rijden kon stoppen.

Hoe is jouw liefhebberij voor het zeilen ontstaan?
“Ik heb geen enkele achtergrond wat betreft het zeilen, maar het zeilen trok mij altijd wel, ik volgde 
heel nauwgezet de Volvo Ocean Race en de avonturen van Laura, het zeilmeisje. Zelf heb ik  nooit
een bootje gehad. Ik zag afgelopen jaar een keer een advertentie over een zeilcursus op De 
Haukes en na overgehaald te zijn door mijn schoonzus en mijn vrouw heb ik  de cursus Kielboot I 
gevolgd.
Theorie examen heb ik niet gedaan, doordat ik gevallen was met de fiets en mijn gezicht flink had 
beschadigd. Toch mocht ik met de praktijklessen beginnen.
Ik heb samen met Petra Band met veel plezier bij Arie de Vries gelesd en het certificaat Kielboot 1 
gehaald. Al een paar jaar geleden had ik de boot” El Ja Mo” te koop zien liggen en die trok wel mijn
belangstelling. Deze boot heb ik afgelopen jaar van Jarig en Elly Schiphof gekocht. 
Inmiddels heb ik al een aantal malen met Ruud Koopmans, Sjoerd van der Werf en Piet Lont 
gevaren op het Amstelmeer en ben ik op Texel geweest. Mijn kleinkinderen uit Wieringerwerf 



vinden het zeilen ook erg leuk, jammer genoeg is mijn vrouw niet erg enthousiast, ik ben overigens
wel van plan om vaker van het Amstelmeer af te gaan”

Heb je nog andere hobby’s ?
“Ik fiets graag – op een sportieve hybride fiets -, ik hou er van om tochten te maken. 1 ½ jaar 
geleden heb ik een mooie 12 daagse tocht met mijn vrouw gemaakt, begonnen in Middenmeer en 
via Amsterdam naar het oosten, Achterhoek, Nijmegen naar Leeuwarden en via de Afsluitdijk weer 
terug. Een mooie tocht van 800 kilometer. Ook heb ik met mijn zuster de Northsea Cycling route 
gefietst via Noorwegen, overgestoken naar de Shetland eilanden, via de Orkney eilanden naar 
Schotland en toen naar Aberdeen. 
Verder is bridge een hobby, ik ben spelleider bij onze club op donderdag, ook ben ik al 5 jaar 
chauffeur op de Buurtbus en ik verzorg regelmatig het drukwerk voor de kerk in Middenmeer. De 
tuin is geen hobby van mij”.

Ben je een zomer- of een wintermens?
Even wordt er nagedacht en is het stil.”  Ik heb wel geschaatst maar heb niets met skien. Ben toch 
meer een zomermens, ook vanwege het fietsen”

Wat vind je van het niet doorgaan van het Wieringer Randmeer?
“Ik ben blij dat het niet door gegaan is. Als geboren
Wieringermeerder heb ik er een bepaald gevoel bij. Kijk naar de
Blauwe Stad in Groningen, dit is ook niet echt van de grond
gekomen, nee, laat het maar zo!”

We zijn aan het einde gekomen en praten nog wat na. Dan komt er
nog iets: “Oh ja, vogeltjes kijken vind ik ook erg interessant, toen ik
vaarde  al, op zee zie je  Keerkringvogels, Alken, Jan van Genten en
Stormvogeltjes. Wist je dat zeevogels zwakke poten hebben,
daarom blijven ze ook op zee.
Ook ben ik betrokken bij het plaatsen en onderhouden van
nestkasten voor kerkuil en steenuil op Wieringen en in de
Wieringermeer. De jongen die we aantreffen worden door ons  zo
veel mogelijk geringd, teneinde via terugmeldingen meer te weten te
komen over deze vogels. Laatst  hebben we weer watervogels
geteld, dit doen we 1 keer per maand op Oost Wieringen. Een ieder
heeft zijn eigen telgebied. 
Heel bijzonder is dat we 3 Roodhalsganzen tussen de andere 4
soorten ganzen hebben gespot”.

We kunnen nog wel even doorgaan maar het wordt tijd voor
Renze om – op de fiets – naar Middenmeer af te reizen.

Renze bedankt voor het mooie verhaal!

Cees Dubbeld



Te koop:

Huitemaschouw 8m  bouwjaar 1977

Motor: Yanmar 2QM15

Complete inventaris, 3 slaapplaatsen.

Prijs notk.

Fred van der Steeg 0227-592042

Elka van der Steeg 06 22546355

________________________________________________________________________

De Kolibri 560 van Arie de Vries is te koop.

Goede staat van onderhoud.

Wedstrijd uitvoering.

9 zeilen sommige nog nieuw.

Gegalvaniseerde wegtrailer.

Zeer compleet o.a. kompas, log, dieptemeter, startklok,
en nog meer.

5 pk buitenboordmotor.

Spinaker getuigd.

Alles bedienbaar vanuit de kuip.

DOE EEN REDELIJK BOD, DAN BLIJFT DE BOOT IN 
DE VERENIGING.

Telefoon  06 30362967

________________________________________________________________________

Te koop: Mooie Centaur zeilboot. De boot verkeert in een goede staat en heeft nog enig 
onderhoud nodig. 
Bij de boot zitten allerlei accessoires, zoals 2
sets zeilen, lijnen, kuipdeksel, enzovoort. Er zit
geen trailer bij en geen motor.  
Voor meer informatie kunt u bellen naar Daan
Gerssen 06-22992895 of u kunt mailen naar
daangerssen@gmail.com 

 



Er een goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst is geweest
De oliebollen en appelflappen weer voortreffelijk waren
Als je deze krant krijgt het al weer maart is
Het dus tijd wordt om je boot vaarklaar te maken
Je de schaatsen wel weer in het vet kunt laten en opbergen
We een vroeg voorjaar krijgen, dus een lange zomer
De haven is uitgebaggerd en op de juiste diepte is gebracht
Er in de haven ook palen zijn of worden verplaatst
Er gerekend wordt op een “grote boten” vloot
De boten nu weer een ligplaats krijgen in plaats van een staanplaats
Dit clubblad het laatste exemplaar is in de jubileum versie
Het volgende clubblad er helemaal “gelikt”gaat uit zien
De redactie nog altijd zit te wachten op mooie reisverhalen
Wij ook benieuwd zijn wanneer de camperplaatsen gerealiseerd worden
Dit een mooie aanvulling zal zijn op de haven activiteiten
Je een andere boot zoekt je nu goed kunt slagen
De gebruikte boten markt weer flink aan trekt
De wedstrijdcommissie weer een mooi programma in elkaar draait
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien



Overpeinzingen van de WVA filosoof

Er valt altijd over veel zaken te filosoferen. Maar zijn ze altijd de moeite waard om dat te 
doen. Let wel: Filosoferen is volgens de "Dikke Van Dale" nog altijd “diep nadenken over”. 
Maar even dit: Sla de krant open en je leest dat het goed gaat met de economie, even 
verder staat dat de doorstart van V&D op losse schroeven staat, met als gevolg mogelijk 
ontslag voor ruim 8000 !! medewerkers. De economische crisis is dus nog lang niet over. 
Volgens mij moeten de ergste klappen nog komen.
Hier ga je dan toch wel even diep over nadenken. Net zoals over de duizenden ontslagen 
in de thuiszorg. Oh, oh wat gaat het goed in Nederland!  De man die in de krant schreef 
dat er een nieuwe wereldwijde crisis op komst is, krijgt volgens mij nog gelijk. De grootste 
economie ter wereld – die van China – zit in het slop. Daar verdienen honderden 
miljoenen Chinezen nog niet het zout in de pap.
Wat gebeurt er als die Chinezen nou een salaris gaan krijgen waar ze per maand  net aan 
van rond kunnen komen in plaats van dat de maand een week te lang duurt. Dan wordt 
het pas echt crisis in Europa. De prijzen zullen omhoog vliegen. Dan zeggen we niet meer 
bij het kopen van een artikel bij de A.C. Tion “hoe kunnen ze het er voor maken”. Maar 
genoeg hier over.
Afgelopen september sprak ik een Friese botenverkoper die in de 9 maanden van 
september al ruim 70 boten had verkocht, in alle modellen en maten. En dat tegen een 
provisie van minimaal € 2.500,00 excl. btw. Verkoop van een boot van € 60.000,00 levert 
dan al snel € 4.800,00 op. Goed uitgerekend; 8% provisie. Dus hij klaagde niet en zei dat 
de botenmarkt zich in een rap tempo zou herstellen. Frappant is dan te moeten 
constateren dat het ledental bij onze vereniging ook in een rap tempo gaat, maar dan naar
beneden. 
Filosofeer hier nu maar eens over. Er is toch geen mooiere sport dan watersport. We 
krijgen volgens mij een heel lange zomer.  Mooi weer, warm, lekker windje, gezellig 
clubhuis, goedkoop biertje enz. en bijna het hele jaar heerlijk van je bootje kunnen 
genieten. Nou ja, van eind april tot en met september dan, daarvoor en daarna poetsen, 
onderhoud plegen, de boot is nog niet het water uit of je wenste dat hij – of zij – er weer in 
lag. Maar ja, we willen met z’n allen ook wel eens op vakantie, het liefst ver weg en lang, 
in plaats van op de boot recreëren. Laten we hopen dat we die  lange zomer echt gaan 
krijgen en dat we veel van onze boot kunnen genieten.
Nog even een toetje toe: Een gezondheidsgoeroe – leuk scrabble woord! – schreef pas 
nog in de krant: Het drinken van volle melk geeft dunnere mensen en magere melk maakt 
dikker! Je weet zeker wel wat ik nu ga doen, filosofeer hier maar eens over.

Gegroet!



Nieuws van het Wieringer Skuutje   WR-60

Skuut zoekt nieuwe mensen!

Het Wieringer Skuutje WR60 De
Jonge Jan, is op zoek naar nieuwe,
met name ook jonge, mensen die
helpen bij het 'reilen & zeilen' van het
schip.
Op dit moment ligt het Skuutje nog
veilig onder een dektent
gebroederlijk naast een Wieringer
Aak in de haven van De Haukes. In
het voorjaar zal het schip weer in zijn
volle glorie in de Historische Hoek
van  de  haven  van  Den  Oever  te
bewonderen zijn.
Voor  die  tijd  zal  er  echter  nog  veel
moeten gebeuren

Om het scheepje voor Wieringen te behouden, is het noodzakelijk de groep
die het scheepje onderhoudt en er mee zeilt uit te breiden: de huidige,
kleine, werkgroep zoekt versterking!
Of je nu goed bent in timmeren, schilderen of zeilen, iedereen is welkom.
Ook zoeken we personen die willen helpen bij de PR (onderhouden van de
website, Facebook, Twitter, WhatsApp, persberichten, ...). We hopen dat
met name ook jongeren (hij én zij) zich zullen aanmelden: zij zijn onmisbaar
voor de continuïteit!
Op donderdag 17 maart is er 's avonds een informatieavond waarbij de
plannen worden uitgelegd en vragen kunnen worden gesteld.
Neem even contact op met Tjeerdo Wieberdink als je bij de
informatieavond aanwezig wilt zijn: 06 - 20 13 53 37, tjeerdo@wieberdink.nl



AGENDA

datum naam klassen organisatie
Woensdag 27 april Koningrace - vervallen
Zondag  1 mei Opening zeilseizoen Jeugd

Lelie vletten
Open klasse
Kajuitjachten

WVA

Donderdag 5 mei Pettermerton WVA
Zondag 5 juni Combi Zuiderzee Jeugdwedstrijden WVA
Zaterdag/ zondag
11/12 juni

Vereniging
sloepzeilen

Sloepen MWV

Vrijdag/zaterdag
17/18 juni

Sloepzeilen
mensen met 
beperkingen

Sloepen WVA / MWV

Dinsdag  21 juni Havenwedstrijd Alle klassen WVA
Zondag 26 juni Clubkampioenschapp

en  combinatie 
MWV / WVA

Centauers
Open klasse
Kajuitjachten

MWV

Zondag 10 juli Clubkampioenschapp
en Jeugd 

Optimist; Splash etc. WVA 

Zondag  17 juli Scharren race Jeugd
Open klasse
Kajuitjachten

WVA

Vrijdag/zaterdag 
26/27 augustus

24 uurs race Kajuitjachten Ned. Vereniging van 
Kustzeilers

Zaterdag/zondag
3/4 september

Sluitingswedstrijden Sloepen
Kajuitjachten

MWV

Zondag 11 
september

Burg. postbokaal Centauers WVA

Zaterdag  17 
september

Dorus Rijkers Kajuitjachten KMJC

Zaterdag 24 
september

Round de Bol Kajuitjachten KMJC

Zondag 25 
september

Palingrace Jeugd
Open klasse
Kajuitjachten

WVA

Zaterdag 2 oktober Westwadrace Kajuitjachten KMJC/WVA


