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Dit zomerseizoen waren er maar weinig verenigings-evenementen en die er waren zijn maar matig
bezocht. Valt er dan wel wat in deze krant te vertellen? Jazeker! Weliswaar niet in woorden maar 
wel in plaatjes. De redactie kreeg weinig tekstjes toegestuurd maar wel ontzettend veel foto's. Dus 
onder het motto: "plaatjes zeggen meer dan woorden" is dit clubblad gevuld. 
Helaas geen preekstoel-praatje  van onze voorzitter; maar onze WVA-filosoof had nog een 
stichtelijk stukje tekst klaarliggen. Ook het gebruikelijke interview is iets anders uitgevallen. 

Veel lees- en vooral kijk-plezier.

Hans Zijm

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



Overpeinzingen van de WVA-filosoof

Jeetje wat heb ik de afgelopen tijd weer veel gefilosofeerd, ook met anderen. Eigenlijk 
moet ik dat niet doen want je komt nooit tot elkaar.
Wat te denken van de taalfouten die in de kranten staan, of wat mij vanavond nog 
overkwam: Na afloop van de Mont Ventoux etappe in de Tour de France 
staat in de uitslagenlijst op de TV Bauke Mollema als 4e geklasseerd, nauwelijks 3 
minuten later zegt de presentatrice dat hij op de 5e plaats staat. Je kunt nu denken; waar 
gaat dit over! Ja, ik weet het, zo belangrijk is het niet. Morgen staat wel in de krant welke 
klassering de juiste was. 
Paulien Cornelisse weet er trouwens in de DWDD – De Wereld Draait Door- 
wel een heel programma over te maken. Dan bedoel ik over die taalfoutjes.
Een boer uit het programma  Boer zoekt Vrouw weet er helemaal wat van te maken. Hij 
had het doorlopend over”een stukje”. Een stukje worst ken ik, een stukje kaas ook, maar 
een stukje liefde of een stukje vertrouwen. Mag ik een groter stukje of een kleiner stukje?  
Kan wel bij kaas en worst, maar bij veel andere dingen niet. Een stukje dag is bij mij een 
uur of een half uur, ja toch?
Je zegt ook wel “een uurtje”, dit lijkt kleiner dan een uur, maar het duurt even lang!
Waar hebben we het over! Hoe groot of hoe klein is dan een klein stukje? Raar woord 
eigenlijk dat “stukje”. Bij abstracte zaken kan je het eigenlijk niet gebruiken, toch doen we 
het.
Soms hoor je iemand zeggen: “Zo, dat kost duur!” Ook weer zo iets. Het moet natuurlijk 
zijn: Dat is duur of dat kost veel. Zo iets heet dan weer in goed Nederlands 
“Contaminatie”, het door elkaar halen van twee dezelfde betekenissen.
Dit heeft allemaal niets met watersport te maken, maar toch zeggen we “We gaan de 
zeilen strijken”. Vertel dit maar eens aan een niet-watersporter. Hij zal naar je kijken met 
een blik van “Spoor je wel?”. Of zoiets als “We gaan een stukje varen”. Dit zal een niet-
watersporter na een paar seconden stilte  nog wel begrijpen. Je zegt weer niet “We zullen 
een stukje anker uitgooien”. Je doet het alleen en je gooit het gehele anker overboord, 
toch??
Als je tegen iemand zegt “Ik ga de plaat poetsen”, zal hij je meewarig en glazig aankijken, 
maar als je zegt “Ik ga de boot poetsen” klaart zijn gezicht op en snapt hij gelijk wat je 
bedoelt. Bij het ene ga je weg, bij het andere ga je zweten.

Afijn, weer genoeg onzin uitgekraamd. Nog even dit: Vraag eens aan iemand wat een 
wenteltrap is. Die iemand  wordt gelijk een Italiaan, die praat ook met z’n handen. Probeer
het maar eens!

Ik groet u en tot de volgende keer.



Mededelingen vanuit het bestuur

Uitnodiging ledenvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering najaar 2016.
De algemene ledenvergadering van de Watersport Vereniging Amstelmeer vindt plaats op vrijdag 
28 oktober 2016 in het clubhuis ‘De Aak’ in de Haukes, aanvang 20.00 uur.

De agenda zal vooraf bekend gemaakt worden op de website www.wvamstelmeer.nl en via een 
nieuwsbrief. Mocht u nog niet eerder een nieuwsbrief ontvangen hebben, dan is uw mailadres 
wellicht niet bij de ledenadministratie bekend. U kunt in dat geval uw mailadres doorgeven via 
secretarisWVA@gmail.com onder vermelding van “aanmelding nieuwsbrief”.

Werkdag 8 oktober 2016
De najaarswerkdag is gepland op zaterdag 8 oktober. Er moet het nodige gedaan worden om de 
haven en de gebouwen weer winterklaar te maken. Vanaf 9.00 uur is iedereen welkom voor een 
kopje koffie in het clubhuis om daarna de handen uit de mouwen te steken.

Dit jaar geen Mosselavond
Er zal dit jaar geen Mosselavond georganiseerd worden, aangezien er geen nieuwe vrijwilligers 
zijn voor het bakken van de mosselen en slibtongetjes.

Vrijwilligersavond
Op zaterdag 12 november organiseert de WVA een Vrijwilligersavond om een ieder te bedanken 
die zich belangeloos voor de WVA heeft ingezet. Iedereen die in om het even welke functie dan 
ook in het afgelopen jaar iets voor de vereniging heeft gedaan, is uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze feestavond.

De Vrijwilligersavond vindt plaats in clubhuis “de Aak”, aanvang 20.00 uur. Als je komt graag van te
voren even aanmelden met hoeveel personen in verband met het bestellen van de catering. 
Aanmelden kan bij de secretaris: tel. 0224-291747 of e-mail: secretarisWVA@gmail.com.

Nieuwe bestuursleden gezocht: secretaris en commissaris Opleidingen
De secretaris heeft in de voorjaarsvergadering aangegeven na de najaarsvergadering te stoppen, 
waardoor we op zoek zijn naar een nieuwe secretaris. 
Daarnaast wil de commissaris Opleidingen komend voorjaar stoppen. Zonder deze vrijwilliger 
zullen we helaas geen opleidingen meer kunnen organiseren. 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.



Cursus Vaarbewijs 1 en 2 bij WV Amstelmeer

De WVA organiseert komende winter weer de cursussen Vaarbewijs 1 en 2. Een Klein Vaarbewijs 
is oa benodigd voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 t/m 25 meter of voor motorboten met 
een snelheid van meer dan 20 km per uur.

De cursusleider heeft vanuit zijn werkomgeving en door het bezit van een eigen boot veel op en 
rond het water geleefd, waardoor hij een schat aan ervaring heeft die hij als cursusleider kan 
gebruiken. Deze ervaringen zijn verwerkt in de lessen waardoor de leerstof een stuk minder saai, 
heel visueel en begrijpend is.
De lessen worden gegeven op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in clubgebouw de 
Aak,  De Haukes 2  1778 KD te Westerland
Data VB 1: november:  8 – 15 – 22 – 29 december: 6 – 13 - 20
Data VB 2: januari: 10 – 17 – 24 – 31 februari: 7 – 14 – 21
Voor alle WVA leden wordt er een meteo avond georganiseerd. 
Deze datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Kosten: Cursus Vaarbewijs 1: € 80,00 (excl lidmaatschap WVA incl koffie / thee)
Cursus Vaarbewijs 2: € 80,00 (excl lidmaatschap WVA incl koffie / thee)
Lesmateriaal: ± € 50,00
Kosten examenaanvraag VB 1 ± € 50,00 VB 2 ±  €60,-- VB 1 en 2 ± € 75,-- 
Afgifte klein VB ± € 20,--

Om een cursus bij ons te kunnen volgen, dient u lid te zijn van de Watersportvereniging 
Amstelmeer (WVA). Het lidmaatschap WVA loopt per kalenderjaar. 
Informatie kunt u vinden op via http://www.wvamstelmeer.nl/
Tevens  inschrijfformulieren VB 1 en VB 2. Deze kunt u downloaden.  
De cursus VB 1 en VB 2  gaan van start bij minimaal vijf cursisten. 
Deelname op volgorde van inschrijving.  Uiterste inschrijfdatum:  1 november 2016

Cursus Basiscertificaat Marifonie 2017

Er zijn drie certificaten van communicatie op nautisch gebied. 
Te weten: het Basiscertificaat Marifonie,  Marcom B en Marcom A. 
De WVA beperkt zich tot de cursus Basiscertificaat Marifonie. Deze cursus behelst vier 
woensdagavonden. 
De data zijn respectievelijk: 11 januari – 25 januari – 8 februari – 15 februari (praktijk) 2017.
Het is een theoretische cursus waarbij zelfstudie een vereiste is, het is zinvol om voortijdig het 
lesboek door te nemen. De cursusleider is Gerard Schalkwijk. Hij heeft de nodige praktijk ervaring 
en deze zal hij genoeglijk met u delen.Tijdens de eerste les zal aandacht besteedt worden aan 
algemene informatie omtrent Marifonie en het nut daarvan. Daarnaast zal het advies luiden om 
zichzelf (al) in te schrijven voor het examen, zodat uitstel geen afstel wordt.
Gedurende les twee en drie zal de lesstof uit het boek verder worden behandeld en aandacht 
besteed aan de praktijk. De vierde les bestaan uit examenoefening en gelegenheid tot puntjes op 
de I. Voor het Basiscertificaat Marifonie is geen praktijkexamen nodig.

Om een cursus bij ons te kunnen volgen, dient u lid te zijn van de Watersportvereniging 
Amstelmeer (WVA). Het lidmaatschap WVA loopt per kalenderjaar. 



Informatie over lesmateriaal en andere zaken kunt u vinden op en  het Inschrijfformulier Marifoon. 
Deze kunt u downloaden via http://www.wvamstelmeer.nl/

De cursus Marifoon gaat van start bij minimaal vijf cursisten. Deelname op volgorde van 
inschrijving.  Uiterste inschrijfdatum: 4 januari 2017

Voor vragen kunt u mailen naar Hannie Meskers-Warmerdam;
Commissaris opleidingen WVA:    opleidingenwva@gmail.com of bellen 0223-632155

Palingrace zondag 25 september 2016

Zondag 25 september 2016 wordt het watersportseizoen 2016 afgesloten met de 
welbekende Palingrace. Deelname is mogelijk voor alle typen zeilboten en voor 
motorboten. Voor de laatste categorie wordt een puzzeltocht uitgezet.

De wedstrijd start om 12 uur. Er wordt gevaren op de vaste wedstrijdbanen, herkenbaar 
aan de gele boeien, genummerd1 t/m 6. Op het startschip wordt het baannummer 
aangegeven.

Het inschrijfgeld is gelijk aan de dagprijs van 1 pond paling. Prijs is nu nog niet bekend.

Voor ieder jacht is er na de wedstrijd 1 pond paling beschikbaar. De prijzen bestaan ook 
uit ponden paling. Prijsuitreiking geschied via een verloting.

Inschrijven op de dag zelf in het clubgebouw De Aak op de Haukeshaven tussen 10 en 11 
uur.

Sneekweek 2016
  
Afgelopen zomer heb ik met de wedstrijd-optimist van de WVA meegedaan aan de 
Sneekweek. Het waaide erg hard met redelijk hoge golven, waardoor het moeilijk 
varen was.  Door die harde wind heb ik 2 dagen geen wedstrijden kunnen varen.  
Later hield de wind aan maar de ervaring werd rijker, waardoor ik wel de wedstrijden 
kon starten en finishen.  Het was een week om niet te vergeten waarin we allemaal 
veel geleerd hebben.  Dat kon allemaal mede mogelijk gemaakt worden door onze 
trainer Eric voor alle tips en organisatie, en het bestuur van de WVA van wie ik het 
Optimistje kon lenen.

Harm Bijleveld (14)

mailto:opleidingenwva@gmail.com
http://www.wvamstelmeer.nl/




Alle Jeugdzeilen 1 cursisten geslaagd!

Uniek! De 12 cursisten JZ1 blijken van een goed bouwjaar. Allemaal geslaagd. Proficiat.
En nu op naar de JZ 2 opleiding volgend jaar.

4-havenwedstrijd
dinsdagavond 21 juni 2016

Volgens velen is dit de leukste wedstrijd van het jaar. Waarom? Waarschijnlijk omdat bij deze 
wedstrijd schijnbaar alle deelnemers als een kip zonder kop kris-kras over het meer varen. 
Niemand weet wie er "voor" ligt. De uitslag komt pas na ingewikkelde hocus-pocus van de 
wedstrijdleiding.
Dit jaar was weer een schot in de roos. Mooi weer, voldoende (afnemende) wind en een fraaie 
langdurige kleurrijke zonsondergang. Deelname was er van 10 kajuitjachten en 6 open klasse-
boten. Door de afnemende wind hadden enkele boten het moeilijk om voor zonsondergang de 
wedstrijd uit te varen. Zij hebben dus één uithoek van het meer moeten laten liggen. Gelukkig was 
wel iedereen vóór donker thuis..
Tijdens dit evenement zijn géén foto's gemaakt, nou ja, ééntje dan, en die staat op de voorpagina 
van dit blad. En om dit blad verder niet te vervuilen met tekst verwijs ik voor de uiteindelijke 
uitslagen naar onze website:   www.amstelmeer.nl

Clipper Round the World
Den Helder / Marsdiep

28 juli 2016  

De start van de Clipperrace vanaf het Marsdiep. Ook hier zat de WVA in de wedstrijdorganisatie in 
de personen Sjoerd, Ruud en Cees.



Scharrenrace
Zondag 17 juli 2016

Statig glijden 7 grote kajuitboten en, in groot contrast daarmee, één klein open bootje over het 
meer.   Het is schitterend zeilweer; zonnetje, niet te veel maar wel voldoende wind. Vreemd 
eigenlijk dat er dan maar zo weinig deelnemers zijn. Maar daarmee zijn er natuurlijk extra veel 
gebakken scharren voor degenen die wel varen of anderszins aanwezig zijn. Scharrenbakker Jaap
verzorgde een uitstekend visje.
De zeilwedstrijd werd gewonnen door Cees van Silfhout in de "grote" kajuitjachten-klasse en Cor 
Walrave was winnaar bij de "kleine" kajuitjachten. En als enige in de open klasse waren de 
gebroeders Vendrig natuurlijk al bij voorbaat winnaar.  



Terugkomdag jeugdzeilen

Zondag 28 Augustus 2016, de dag begint met regen, maar de weergoden zijn ons gunstig gezind. 
Tegen 10 uur klaart het op en met een windkrachtje 3 tegen 4 een prima begin van de Terugkom 
dag voor de WVA jeugd. Met totaal 10 kinderen van zowel de jeugd zeilen 1, jeugd zeilen 2 en 
wedstrijd groep gaan we rustig kruizend het Amstermeer op met als doel de steigers bij de Ulke 
sluis. De kinderen worden gevolgd door 3 rescue boten, 2 van de WVA en de rib van Jan Boersma 
bemand door Rob Verhoef, Diana de Haan, Jasper Bloem, Nathalie Verschoor en Peter Verschoor.
De steigers bij de Ulke sluis geven een prima gelegenheid om te lunchen en even lekker te 
zwemmen en voetballen. De wedstrijdzeilers hebben in hun Splashes nog even een race-je 
gedaan. Zo snel mogelijk naar de eerste rode ton voor de ingang van het Waardkanaal en weer 
terug. Spectaculair zeilen met een iets aantrekkende wind. Voorspelling was dat in de loop van de 
middag de wind zou gaan aantrekken naar windkracht 5 en omdat deze overheersend zuidwest 
was hadden we een lekker voor de winds rak terug naar de haven. Echter met deze wind weten 
we dat de golven op het meer en bij de ingang van de haven best hoog kunnen oplopen. Dus het 
laatste stukje met de optimist was voor sommige nog best wel even werken. Maar surfend over de 
golven heeft iedereen snel weer de veilige haven bereikt. Het hoogtepunt van deze dag is dan toch
altijd weer het “Captains” diner van Hans Zijm. Dus toen iedereen weer droog was achter zijn oren 
is er nog heerlijk gesmuld van vers gebakken patat. Met een Zonnebril en Bidon (met dank aan 
Hannie en de Rabo)  rijker ging iedereen na een mooie dag weer op huis aan. We hopen de Jeugd
natuurlijk weer terug te zien bij de JZ2 opleiding.

 Groet,  Team JZ1,  Rob, Richard en Nathalie



" Interview "

Dat is nu toch wat. Staat er wel interview als aanhef, maar 
het is geen interview.
Dit heeft natuurlijk een reden en misschien wel meerdere. 
In de eerste plaats was de genomineerde voor het 
interview op vakantie en duidelijk in het buitenland. Hij 
wilde wel, maar kon pas na 9 september. Maar ja, als de 
sluitingsdatum echt 31 augustus is gaat dit niet meer!
Oke, dan kies ik hem voor de krant van december. De 
volgende die ik in gedachten had bleek geen lid meer te 
zijn en nummer drie blijkt als een keer “slachtoffer” te zijn 
geweest.
Ja, daar zit ik  dan op zondagnacht 29 augustus op mijn 
moeders verjaardag. Ze kan haar verjaardag niet meer 
herdenken, als ze het wel kon zou ze de oudste vrouw van
Nederland zijn – 106 jaar -.

Ik ga er toch maar een verhaal van maken. Al met al denk 
ik te mogen zeggen dat we wel een redelijke vaarzomer 
achter de rug hebben of nog hebben. Zelf heb ik zeggen  
en schrijven twee keer drie dagen van mijn boot gebruik 
gemaakt.
Afgelopen juni van Haskerdijken, vlakbij Heerenveen, naar 
Heeg gevaren en daar twee nachten met vriendin Lida in 
de Gemeentehaven doorgebracht. Ruud Koopmans en 
Florien Klok  stonden op de boerencamping vlakbij. Lida 
en ik hadden een zogenaamde “trekzak terugkomdag” 
geboekt op de plek van jachthaven Foekema. Voor de 
goede orde: de jachthaven is er niet meer, binnen enkele 
jaren is die plek volgebouwd met appartementen.
Ruud en Florien hebben de zondag naar ons 
trekzakmuziekspel geluisterd en na de lunch hebben we 
een heerlijke zeiltocht gemaakt met een skutsje op het 
Heeger meer. ’s Avonds heerlijk met elkaar gegeten! De 
maandag erna zouden we terugvaren naar Haskerdijken. 
Dikke wind, nevelig en regen. De havenmeester zei dat de 
wind recht de havenmond in stond, dus het was even 
uitkijken geblazen. Aangekomen op het Sneekermeer 
bleek dat we de enige boot op het water waren. 

De tweede keer dat we van de boot, een  Dartsailer 
Sirocco met de naam “MOODS”, gebruik maakten was 
vanaf woensdag 17 augustus. Prachtig weer, tent omlaag 
en mooi aanzitten in het zonnetje. We meerden af in 
Akkrum, een heel leuke watersportplaats waar ik overigens
nog nooit eerder was geweest met een  mooie 
watersportcamping erbij. Ik heb hier nog geprobeerd mijn 
boot te ruilen voor een Burstner camper, de vrouw wilde 
wel maar de man niet! Jammer dan.
De volgende donderdag van Akkrum naar Grouw en in het
centrum afgemeerd. Geprobeerd in het Theehuis een 



drankje te bemachtigen maar helaas, te druk!
Op een ander terras hadden we meer succes en gelukkig was onze koelkast ook redelijk gevuld. 
Op vrijdag via Terherne,  aan de bovenkant van het Sneeker meer, weer teruggevaren naar 
Haskerdijken. Het was maar drie dagen, maar het leek wel een week!

Voor de rest is er op watersportgebied natuurlijk wel meer gebeurd. 

De wereld omzeilers die, voordat de laatste etappe begon, afgemeerd lagen in de haven van 
Willemsoord in Den Helder konden op veel belangstelling rekenen.
In elf maanden iets van 70.000 kilometer zeilen is geen kattenpis. Met ruim twintig 
bemanningsleden op en in een boot is niet echt mijn ding. Maar wel leuk om zo’n evenement mee 
te maken.

Ook nog met de AVOM sloep gezeild. AVOM staat voor Algemene Vereniging Oud 
Marinepersoneel. Ruud van Leerdam, een voormalig WVA-lid, is hiervan  de schipper en van tijd 
tot tijd heeft hij een bemanningslid nodig. Ruud Koopmans en Sjoerd van der Werf worden ook wel
opgetrommeld, de laatste keer, varend op de Waddenzee kwamen we de “Bojangles” tegen, de 
boot van Peter Engel.
Hij was op weg naar de start voor de 24-uurs die vrijdag 26 augustus begon en op zaterdag voor 
Medemblik eindigde.

Ook een leuk spektakel om mee te maken. Volgens informatie deden er 700 !!!
boten mee aan deze 24-uurs zeiltocht op het IJsselmeer en Markermeer. Ook op de Waddenzee 
mochten mijlen gemaakt worden. Op de kade staan en de boten zien binnen komen is erg leuk, 
vooral als er een flinke deining de haven in loopt.
Het is dan groot feest in Medemblik, Een dweilorkest op de haven een goeie band op een ponton 
in de haven en een heel relaxte sfeer. Geen wanklank ondanks dat de drie havens mudje vol 
komen te liggen.
Ik heb de Honderdacht van Jaap Wognum, het Waarschip De Vrije Vogel van Michiel Lok en 
Bojangles van Peter Engel zien binnen komen. Erg leuk om deze drukte te zien.

De visserijdagen in Den Oever waren ook weer heel gezellig, niet alleen voor het gratis gebakken 
visje op maandag, maar des temeer voor het vaartochtje op het Wad met een viskotter, er voeren 
wel 45 boten uit voor een tochtje. De zoon – 11 jaar – van de schipper trakteerde op heerlijke 
garnalen en een drankje.
Op verzoek gaf hij uitleg hoe het werkt met het vangen en verwerken van de kreeftjes die ter 
hoogte van Denemarken worden gevangen.

Al met al toch wel een aardige watersportzomer. In deze krant kunt ook over de andere door de 
WVA georganiseerde evenementen lezen. Mocht u dit verhaal lezen: De Hiswa te water is 
inmiddels voorbij.

U ziet, geen interview, excuses hier voor, maar ik moet eerlijk bekennen dat ook de inspiratie deze 
keer ontbrak. 
Mag ik vragen om voor de volgende krant uw vaarbelevenissen van deze zomer naar ons te 
mailen. Graag met wat verhelderende foto’s erbij. Dan zullen Sjoerd vdW., Ruud K. en ik verslag 
doen van onze zeiltocht vanuit Trogir in Kroatie. En….met foto’s.

Cees Dubbeld



De redactie dringend verlegen zit om leuke vaarverhalen
De redactie ook graag foto’s wil ontvangen
De redactie weet dat er veel gevaren is deze zomer
Jaap Wognum bijna net zo goed vis bakt als Bram 
De smaak bijna net zo goed was als de vis van Bram
Jaap volgend jaar Bram wil gaan overtreffen
Wil en Vera wel een week !!! in De Rijp hebben gelegen
De redactie wel een verslag wil ontvangen van de 24 uurs wedstrijd
Zij daar ook graag foto’s bij wil hebben
Wij hopen dat er volgend jaar weer een leuk evenement wordt georganiseerd
Wij denken dan aan een nationaal of internationaal kampioenschap
Wij een beroep doen op creatieve mensen binnen de vereniging
De 24 uurs weer een groot aantal deelnemers trok
Het in Medemblik een heel gezellige boel was
Dit op onze haven toch ook mogelijk moet zijn
Het vaarseizoen over een aantal weken weer verleden tijd is
We zo nog wel even kunnen door gaan
Drie leden jammer genoeg niet aanwezig zijn met de Palingrace
Zij hun eigen Palingrace varen in Kroatie.
Wij elkaar binnenkort weer op de haven zien.

Medemblik, zaterdagmiddag 27 augustus. Een overvolle haven na aankomst van de 24-uursrace



Met de Skuut op reis

       

Visserijweekend 12 - 14 augustus Zuiderzee Museum  Enkhuizen.

De Vereniging Botterbehoud organiseert jaarlijks samen met het Zuiderzee Museum twee dagen 
ouderwetse bedrijvigheid in het
Markerhaventje van het
buitenmuseum. 
Uiteraard moeten wij daar onze neus
laten zien. Vrijdagochtend iets na
tienen vertrekken we uit Den Oever,
samen met de WR4 en WR173.
Bemanning WR60: Dieks, Marc, Hans. 
Wijnand is bij Kees en Iris aan boord
van de WR4 gestapt.
Het begint al goed: problemen met de
Stevinsluis; iets met een deur of zo.
We moeten ruim een uur wachten. Die
tijd besteden we om te oefenen met
manoeuvreren op de motor, stilliggen
met de kop in de wind en aanleggen. Over de marifoon horen we dat het nog een half uur gaat 
duren dus we leggen maar echt aan en de motor uit. Prompt gaan de sluisdeuren open en kunnen 
we opeens toch doorschutten.
We hebben een stevige ruime wind mee; NW 3 à 4 Bft; het is bewolkt.



Nu begint de race: WR4 en WR173 zijn veel sneller dan de WR60 en meteen in een hevige strijd 
tegen elkaar gewikkeld. Kees wint. De WR173 gaat daarna naar  Medemblik en Kees mindert zeil 
om de WR60 te laten inhalen. We zitten nu in een stukje IJsselmeer wat met deze windrichting 
nogal een kookpot kan zijn. De Skuut stampt, rolt en slingert dat het een lieve lust is. En de 
roerganger waant zich in een sportschool bij het in bedwang houden van het roer om een beetje 
op koers te blijven. Spierballenwerk! Volgens de digitale navigatiehulpmiddelen van Marc maken 
we toch nog een snelheid van 10 à 11 km/u (ca 6 knts)  We halen de WR4 in en zeilen het laatste 
stuk naar Enkhuizen boord aan boord; binnen schreeuwafstand van elkaar.
De gehele zaterdag maken we deel uit van het Zuiderzee Museum. Aparte ervaring om 
museumstuk te zijn. We hoeven ook geen entreekaartje te kopen (er is geen loket bij de 

havenmond....) en kunnen zomaar door de artiesteningang in- en uitlopen. 
In het kleine Markerhaventje is het erg vol met Botters, Aken, Staverse jollen en andere klassieke 
vissersschepen. Op deze manier kan je beleven hoe het ooit geweest zou kunnen zijn in zo'n 
Zuiderzee vissershaven.  Sommige van de schepen gaan vissen; dus dan is het een gedoe van 
jewelste als ze de haven uit moeten of juist weer terugkomen. Het gaat allemaal heel gemoedelijk; 
duwboompje hier; pikhaakje daar, lijntje over en alles vergezeld van vriendelijk commentaar. Zo zal
het vroeger ook gegaan zijn; alleen wat ruwer; ze keken niet op een krasje of deukje. En het 
taalgebruik zal toen ook wel wat anders geweest zijn.....(?)

Het museum is drukbezocht. Meer dan 3000 bezoekers vandaag? 
Onder die bezoekers zitten genoeg mensen die wel wat meer over 
ons willen weten en we kletsen heel wat af. Kees en Dieks zitten 
natuurlijk al veel langer in deze platbodemwereld en komen dan ook
veel bekenden tegen. 
Met de Skuut doen we ook nog een rondvaartje: Een stel 
Brabanders met als enige vaarervaring een kanotochtje op de 
Dommel (niks mis mee overigens). Varen op een schip als het onze 
vinden ze een schitterende ervaring. Van de museum-rondvaarten-
verdeler krijgen we als dank een partijtje gerookte vis. 



Zondag 14e weer terug naar Den Oever. De aanwezige bemanning wordt verdeeld over de WR4 
en WR60. Gerrit en Marc gaan met Kees en Iris mee. De Skuut wordt gevaren door Dieks; 
Wijnand en Hans.  Maar eerst moeten we nog een rondje gasten varen voor het museum. We 
pikken een 6-persoons gezin op en varen een klein rondje. Ze zijn wildenthousiast. De kinderen 
leren verscheidene knopen en mogen ook sturen. Na het afleveren van onze passagiers krijgen we
opnieuw gerookte bokking en stapt ook Willem aan boord en gaan we om 14:00 op huis aan. De 
WR4 is inmiddels al vertrokken. De wind is noord met de neiging om soms wat westelijker te 
draaien en soms juist weer wat oostelijker te gaan.  Dat betekent dat we zullen moeten motoren of 

kruisen. Het wordt het laatste dus. De zeilen scherp; 
kluiver bij en ruim twee uur later vinden we ons zelf 
terug ten zuiden van de Mirdumer Klif aan de overkant
van het IJsselmeer.  Hier gaan we overstag en we 
hopen dan na de nodige uren varen uit te komen 
tussen Medemblik en Oude Zeug. Het is ontzettend 
helder weer; we zien de TV-mast Wieringermeer al 
van heel ver weg. Dat is een mooi richtpunt; we 
kunnen het soms prima bezeilen maar net zo vaak 
ook net niet.
Uiteindelijk komen we iets na 20:00 uit ter hoogte van 
het Dijkgatsbos. En daar is opeens de wind op. 
Laatste stukje dan maar op de motor. Op het moment 
van zonsondergang liggen we in de Stevinsluis.  Gerrit
is ontvangstcomite en maakt nog een foto van ons 
door het National Geographic raamwerk op de 
Oostkade. 
De WR4 was al enkele uren vóór ons aangekomen. Zij
hadden het grootste deel van de tocht recht tegen de 
wind in op de motor gevaren.

We kunnen terugkijken op een schitterend en 
leerzaam weekend met de Skuut.

Ook eens meevaren met de Skuut? Dat kan: tot begin november wordt er iedere zondag vanuit 
Den Oever gevaren vanaf 10:00u tot ca. 13:00u. Natuurlijk wel onder acceptabele 
weersomstandigheden.   Opstappers zijn welkom. Graag vooraf even contact opnemen via  
meevaren@wr60.nl    of telefonisch  06 10 51 58 35.  Meevaren kost niets maar we hebben 
natuurlijk wel een fooienpot.    Zie verder onze website www.wr60.nl  en Facebook  en Twitter.



AGENDA

datum naam  klassen organisatie

Zaterdag 24 september Round de Bol  Kajuitjachten KMJC

Zondag 25 september Palingrace  Jeugd WVA 
 Open Klasse
 Kajuitjachten

Zaterdag 2 oktober Westwadrace  Kajuitjachten KMJC / WVA


